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 مداقلا ولا .يرورهلا دسم نب هللا دمع

6" 

 ٠؟ ناقاخ نب ىحب نب هللا دييع

 بئاسلا ونا وه هللا ديبع نب ةبتع
 2-58 قاونانشالا ناع وا

 كا ءازدع

 #١1 نيواش نب نايرعلا ول

 ؟ 45 نسالا وا يضورعلا

 ةرمل يدبربلا ةورع

 1 ترع

 رايد وه ةلودلا زع

 اريج ؟94 هه مركم ركع
 مها/ل نادمح نب راشعلا وا

 +١١ ليش ونا يم ربلا بهو نب مدع

 "7 يس وأ

 ىف 0

 1٠١١ ١١4  يزاوهالا نالع ىلا نبا

 اهو. ٠٠ا/

 منع ل مهارإ نإ يلع

 06 مساقلا وارزخالا نإ يلع

 ١١ جرفلا وبا ينابفصالا نسا نب يلع
 ا



 ا 5

 هةدفص

 دلما ذم كلا ١ ت ةيقودلا

 الملل . دف ظذر 0, داكار

 ىحي نب دم يلودلا ببتأت 66١ه

  3يفرصصلا 5/١

 م5 ال٠ ها“ رفعج وأ يرييصلا

 د

 0 نيسحلا نب رهاط

 ١45 يولعلا ىحم نب رهاط

 75 + رض 4 رهاط وأ

 ١ه5 ناّسربط

 ؟الا/ سوس راط

 ه١ يروبنطلا ىنغملا نافرط

 ١ال4 ناسارخ قيرط

 هى ديشرلا مداخ لط
 عرهوللا ئانق نرا للادع نة

 مولا رش نول | تذل

 ١٠مل ا يرصبلا ةحاط وأ

 ١٠؟ بطلا

 ١ال“" بطلا وا

 ري يناطلا رفعج ينأ نب بيطلا وأ

 ؟ا/إ/ عنا د بيطلا وا

 ب4 1107 ةمثيه نب بيطلا ون
 .تاناغ / ١

 ال. يالقايلا ةيفاع

 ١١ ةرعاشلا ةينهملا دمحم تنب ةدئاع

 م6 نيئمؤملا مأ ةشئاع

 هدححفص

 ٠١ دمحم ونا يمشاطأ يناياسلا دايع

 | 5م سامعلا

 ها ا لا اعلا

 5١5 لضنلا ونا نيسملا نب سايعلا
 ١١5 قايفصالا ساعلا وا

 هي ىدادغيلا سابعلا ون

 ١57 ساخناا ىئاشلا سامعلا وأ

 ؟55 تارفلا نب سابعلا وأ

 ؟* قوصلا يناغرفلا ساععلا 0

 11 ها ديع 4

 دبع نب ىلع نيد> ىنأ نب نمحراا دمع

 فكللللا ١1١1١

 ةرهب ركب نب دمح | نب هللأ دمع نب نحرل) دلع

 م١ يركسلا رصننب نزلا دبع
 دمحا وأ ثراحلا د مالاسلا دبع

 ش "ملا

 ؟/.١ لذعملا نب دمصلا ديع

 6 نيس وأ مهاربا نب زيزعلا دبع

 يبارمثلا 9 5 نسق نإ زيرزعلا دبع

 ١

 نوع ول ةسأد 7 ىنا ب دم 0 هللأ دع

 مع +

 سايعلا نب ثرا_1لا 3 دا نب هللا دبع

 ١٠6 يدادغلا يرهوألا

 بو نود نإ دا ىب ذا ديف



 تاهو اح

 هةوعؤص

 ا 15 تنل ذم نإ دع تالا نبا

 سموا وللا تهكر

 فانك لأ د روباس
 جاسلا يبا نبا

 ١35015 تاقلا ةع قئانلا وا

6 

 ىلا "ين دراوخا وللا
"5 0 

 ىار 1

 "اا

 اوك

 ضخ

 ل

 عراب

 ؟.م

 مساقلا ول ينابفصالا نمر لمع نإ كليه

 نيت مرو

 6م يئارسلا نوراه نإ كيودس

 ١7 مساقلا وباينولوطلا حجت وذا ةمالس

 ؟تا7 ١ سره

 <. . جالثلا ناهس نبأ

 دمع ونأ ىمشاطلا يناماسلا

 3 ا

5 

 ملا

 راشمسلا نإ
 وبا زاوهالا قوس

 مسا 2 ناحيس

 ةارصلا [ 3505 ١ىو. مل“ ردتقملا مأ ةديسلا

 هدحفص

 كا ةراخا قازش

 بع مهمه 6٠ نادم نبأ ةلودلا فيس

 نا د فاس ا ديد دك ١

 < رهاط نب هللا ديبع ةيراج يجاش

 ١454 رلخلا عراش

 "مل قّقرلا راد عراش

 554 يضاقلا عراش

 */مل دبرم عراش

 55 مامالا ىفاشلا

 سعوا ل ىعفاشلا

 ؟1ه قاحسالا 0

 ١ ه5 ةئطاش

 ١٠/١ يفوصلا يبيثلا

 ١١١ يلاعملا وبا ةلودلا فيس نب فيرش

 لع بنج اص 956

6 

 ةديسلا يه يغش

 ٠١8 خيفلا نإ

 ١ ها/ يليأ نب جريش

 00 2 دار نبأ

 2 لاب نب ؛ نسحلا نب دمحع ةمايش

 سقي ءالعلا نأ تبان نب دعاص

 ميا ا/٠. دلخم نب دعاص

 ٠١م5 يعرملا يفاص

 ةيو يجاسلا يفاص

 م07 9 والا راع قب دهم ريَص نبا

 ش 6



 ١له ٠ ١١ مامالا ةفئخ وأ

 مو مساقلا وبا دق نا لع ىراوخلا نإ

 +. ا مب

 ١٠إ/ زومحلا

 "ال1 'فطاخ

 مه - هللا دبع نب دمحم قاقاخلا

 نبه  ىءاذحلا دلخ

 لوحالا كلاخ ىبأ نبا

 ال١ مئاع ونا زايخلا

 ىزاريشثلا قاحسأ ىنب دحا قرا

556 

١+ 

 داو ذا[ هللا دمع نب دمح أ ىبصخلا

 "<05 باخ

 ”١١ 2 ىقيدانصلا فاخ

 شاش ذهن 500005 - -

 4م  رهاط قدنذ

 م".  جراوخلا

 ١١  هلاديع وأ ىيهوذلا

 1 طالدلا راد

 اال روما راد

 لال  ىاللا راد

 جداد ل

 <" نوع برد

 "14#  هيوروم برد
 بسس. دج وبا هيوتسرد نبأ

 هه  ىفوصلا صاقراا ةرد

 به. دبا. ها" بركب ونا ديرد نبأ

 هةدعمد

 هقب ١

 ه١6

 ىسوم نب نوللا وذ

 ١؛5 هللا ىضارلا

 م١  ةضنارلا

 امك ندعو

 ١الإل ةبحرلا

 سو با هللا فورا نبأ

 هل  دثرلا

 6١ لساك نإ ةعافر 3

 و١ ' ةيسايشلا ةقر

 -<م  ةلودلا نكر

556 

 ديدان

 ضخ ١

 هاب ١

 يراا

 يريرزلا
 قاحسا وأ يرسلا نب ميهاربأ جاجزلا

 وس ل

 تل قندو نبا

 5355 فدك وأ يجاسلا ءايركز

 7 خزاا "4 اك

 515 مساقلا وبأ ىجيز يلا نبل

 ةي؟ ةرهز



 ةحفص ٠

 ج47 ياحلو

 معهم م8١  رئاخلا
 هر ”"ةيرخ وبا ةلوذلا دعو يا

 ”0 تفعل نبا جا 0

 بوه . هللا دع وا رعاشلا يل نبا

 ؟ 2:  ناوح

 كيلا يدايزلا ناك وبا

 ؟مج يلعوبأ يرابنالا دهحانن نرحل

 ىلع وبأ قلجحسا نب لعامسأ نب نونمحلا

 : ١67

 ه٠ ٠ مءاقلاوبا يدمآلا ربعي نب نسجلا
 ١187 قيما نب نيحلا

 م١ يربالا هللا دبع نب نسحلا

 ١ لع ر نبملا

 نبا مالا-ع مجنلا دبر نب يلع نإ نسا

 ا مقا

 ةردخو "هذ لات ن١ نسحلا

 ١4 ؟5 بئاكدلا نوراه نب نسحلا

 "لم

 بتاكلا يزاوهالا ندسحلا وبأ

 فلا

 نب بلاط يبا نب نسسحلا وب
 لواهلا ١

 يذركلا نسحلا 2
 يدشاطا نوماملا نب ندسحلا وبا قلنا

 "51م

 نإ رفمح يل

555 

 ا

١6 

 مكب

 هيددؤص

 مس روز واينارداملا دمحانب نيسحلا
 5/ يتااولا نسا نب نيسّلا

 «822 7 ليرد نب نيسألا

 ١8" ىلع نب نيسحلا

 0000 لاقي برع نب ندا
 هللأ دسع نب مساقلا نب ؛ نيسحلا

 ىلع وأ ي رامالا د#“ نب نيسكلا

 ا
 ناءءنا باح ن نيسألا وبا

 ضيا نيسحلاوبا هنباو
 ؟.مل ءاذحلا ليبس نب نيسحلا وا

 نايك مشل

 دمحنب رمت همسأ ةاضقلا يضاق نيسحلا وأ

 كل5 ةيوشحلا

 م١٠ روصنمنب نيسلا جالحلا

 كا ل

 ه0 لح

 يلع !؛ نب زولح

 ٠١م

 درا

 "و

5 

 مخ

 مم

 مو

 ادرج

 ١5

١: 

١٠6 

 رفعجوبأ نودمح نبا

 كا وبأ نود نبا

 ١5  نودمح وب

 ل ص

 وال ةلبانحلا

 ىخذال ليثح نبأ

"13 



 ١م# نيسحلا وبا لغبلا يبا نا

 بيطاان وراه نب ديعس نب ركب ونا

 دككس يبا نب ركب ونا

 يعفاشلا ركب ونا

 يطساولا 5 وا

 عا 01

 ( رصن وأ ) صب

 رفهج وبا لواهملا نا

 ديلا من

١ 7 

١ 

 فل | لو

 /ا١

 تلقا

5 

 ناروب

١ 

 باغ ١6:5

 بلم/ا١

1 

 ةيا/

 يعل

 اوه نسل يع وبا 254

 ب يلع مساقلا ونأ ي ىخونتا

 ار ١ا/ا/

 مدبب وا

505 

 ناياس نا وه جالثلا

 ١4 ظحاحلا

 مرا شخناج نا

 اذا

 ١ملو

 هم

 "مل

 اوان

١6 

8 
62 

 ب. موك ١٠ا/ ملال يلعوبا ينابجلا

 1 مر كح مش هاه وبأ يف زاملا

 د
 نيا د يلا ل

 5 ا هللأ دمع وأ صاصخلا نا

 الا“ ل

 78 لع وأ صاصخلا نا

 و يزابالا ملكا فار 2
 ١٠١6 ترح نب رفد

 ينوصلا يدلاخلا رفعج
 ١م م.اقلاونأ يمشاطأ دحاولادبعنب رفعج

 ىعركلا ع

56 

 هللأ دمع بأ املا نب رذه>

0331 
 ءاقرو نب دمه نب رفعح كك 0

5 

5 

 ةلودلا رمدأت تد ةليمح

 مداقلا ول ىهملا

 اجا 5

 شيجلا وبا
 ليلا
 بادوج
 ةزاد نب ثراخلا

 ثراخلا وبا

 6 مزاح ولا

 ع

 اد

 هب وراح وه

 مم

٠١6 

"6 

 لم١

178 

 ا١اذد

 ؟”ذ؟ سايعلا :ن كماح م“ م ١



5 

 ةحفد

 2301 مجضالا يا تأ

 ب 9 باارغالا

 ضل ١ 2 تا ا

 ا

 ةبو ١

 قيرطبلا جروغا

 هيك داك لا

 مكن 2 ىاولاا نا

 م١ ةيمامالا

 ١١٠١  صوخالا ةيما وا

 لا

 ١7

 ةيمأ ون

 رانالا

 قفوملا نيئا

 01 يي

 ل 7 ضر ثلا يا

6 

1 

56 

 دمحم وأ ٍبونأ نأ قا

 206 ناوبآلا 1

 *ةفرارإ زاب
 ةيسامفلا با
 ١0 7 قاتلا با

 يمرذلا كباب

"6 

1 

 او كأ

 7و

"11 

 ايروداب

 رايزاملا
 يدنغابلا

 تل

 فكن

 ءةيرعقلا اق نب د>اولا ديع ءاغببلا

 ١4 ا هم

 نجد ا ا ا

 اج فر 0 0

3 

 ؟65ب

 "مما

 ؟ةا/

1" 

 ةدعؤص

 ؟ولح ةلودلا 0 رامتح

 "28 الادب 0

 لس  قيطالأ ردب

 ١ ةا/ ١ ةهخ يدضتعملا رذدب

 وو بدرع ةدراح ةعدب

 ةيمل ةيوردلا ةعدب

 6 هللأ كيمع ْن مداقلا ةيراح ةعدب

 "هذ

1 

 500 يراهربلا

 و١

 ١ ةا/

 ا

 ل ةقرب

 لززز ةخحرب

 ١1 كمرراوف
 ه1 نب دحا هللأ ديع وأ يديربلا

 د ١م

"7 

٠١6 

 راح

 مساقلا وبأ يديربلا هدا

 "ا

 ١ال٠ 1١597 بوق. فسو وأ يديربلا

 مم نوبديربلا

 ا اف نإ

 نو

705 

 نوراه ب رسما

 م

 ”؟ م

 للف



 - ”5مه ب
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 ب زازبلا نسحلا نب مهاربا

 ؟45“  بناكلا فينخ نب مهارإا

 ها قادعسأ ول يروناسللا لع نب مهارإ

 ه رزولا وخأ ىسع نب مهارا

 ما ردملا نب مهارب

 بم. , ةلودلا ريطا ن مهارإ

 "9 مهارإا وا

 و14

 ١4 كلا للا
 كارتالا

 لوألا نب قاجبف) نب دمحأ

 ١4

 يلع وبا ينيصحلا مهاربأ نب رفمج نب دمحأ

 ١١ا/

١ 

 ا

 يرهوجلا ةلادبع نب نيسلا نب دمحا
50 

 ١٠ رك وأ يرهيصلا رايس كا دمحأ

 همن تلا 3 دمحأ

 ١؟ : + قنابشصالا هلإتدع ن ذا

 هم يرعبلا ركب نب للادبع نب دا
 ةو صفح نب رك نب دمحأ

 ١7 رصن وأ يراخباا ورمت نب دمحا

 ”ذ . نالثح نادم ادا

 وان فشاو .ن نيس 37 دما ونا

 اب : 0 يأ نب دمحأ وا

 نحر اادبع نب لضفلا وهيزاريشلا دا وأ

 سو  ىرولا يبا ن دما وأ

 تو ” نتوتخالا نا

 ؟؟ل  ناولا يدآلا

 ؛١مإل ناحرأ

 ١٠م  نسلاطاطسرأ

 دنرفلا نب درم دازأ

 لولوملا نب فسوب وه قرزالا

 ا

 ١ ٠م ىنيييصنلا يع ن مهأربا ن قادس

 ١15  يربطلا قاحسا و

 ؟44 3و5 والف - -نوهح ى دعا

 مه دل و

 ١٠6٠  هيوؤريش نب نابعأ

 قاحسا ونا يضافلا قاحسا نب ليعامسا
 ,ىي”ىكر اك

 مما + ليل نك لعل

 5 8١ه ال5

 هيب . دل نا نيلضاما
 بدي لإ ى وكلا رانسلا ليما

 4ث ١

 "١م قدصأ نا

)»9( 
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 ميظع لامع اهتعبف هل نعت رح ذا مغلا كلن ىم لمحو 00

 ب فسوب ىبأ ةرفص تنك لاق ىرابنال 53

 مظعالا نحصلا ىف ا د الا و حك 3 2

 0 ىل لامف ىتارصنلا ىزاوهالا بيبطلا انحوب تيقلف رادلا ن

 لل 2 لاق“ تالمتلا سما: تلق. ينعط الإو ةعاسلا دصتفا

 ىلا كنول ريغتب لول : ىل لاقف . كلذ تلعفو تفقوف : لاق . كلب. وارسو
 ىف مدلا عامجال هتنطف نم تبحعف : لاق . ةيناث كتدصفل رافسالا

 . ةعرسل هتلاعمو ىبجو
 قرض وا ئراذ ىلا امون انحو لخد : لاق ىلع وأ ىنأدح

 قاطالا هذه 1 ذنم : انحوي لاق اهار نيخ متران اهيف ةريثك تالواطم

 ساجأ ملالاو ةعاسلا اهعفرب مدقت هلل انا : لاف مايأ ذن٠ : تلقف ؟ كدنع
 نا : لاف ؟ اذه يف سبسلا ام : تلق مث . اهوليش : تلقف . ىلاما انا

 اهلك هيلع هنامؤا يقع ل فعرال 3 فعرب 1 ةتضاخ جيرانلا

 . هيفةليح الف توم نأ ىلا هفاعر مودي الا قافتالابو ل

 ءههسفنللا ئوؤصل | مساقلاوأ ىندشنأ

 قباس لطايالا ىواط باس ىلع 2هتعطق ارح نييبلا مويك مونو

 0 ساقىف ناردم ا ىلع 3 ١ احا ككيفلا" ةردخ هلع د

 ةاكسلا >![نعو

 ةذس درفلا بجر لهتسم ةعمجا مول ىف هن اتكنم عارفلا ناكو

 : سو هلو دج نادك. لع هناواطضو هلل تح او.ةنايسو ا عوج لاث



 ا

 لع كل رتقن ةفيطلا راهو نال صح عم هيل راش 0 4
 اقبل" قوق قاطللاا ةزاختملاوا امنطاب كرخأ) داعم ىلط ءان دل

 ا ا ا هنرضح 50 مغلا نم ميظع رح ع سم مث

 ةاصح نوذخا. اوناكف بوثلا ىلع مهضعب ساخ اوموشب الاجرو اوساجت
 قلع دحأ ةانصخ لجرا يول اا نمو لكه برشلا 2!

 8 ىلا تماسو ىلحر ىلا منخلا هيف ىذلا عضوملا نم ةاش لجر مايققا

 ةأش ةهطقن لك بوثلا قوق 1 ىذلا انماطا ةددع لع تنيفوتسا َىَح

 كر 0 1 أم : ٠ هل اولوق 9 مجارعلل كتاقق كلذل همم طو كي ا لاق

 هل و تءذكف ادع هه 0 كللملا هنطف نم 1 سلا ىدلب عل

 5527 عي الو ىل مقو ام رجات انوه عم نسال الوعر دم

 ىتوشام هلع ا فا رقت لا تلا ا كنا . :لاقو ىلوق هاف : لاق

 ى ةيزم رمل ريصصيرو كاملا مرد ناس ال كرا ركفتت فوثلا

 4 ةأسص مراكفأ 3 مثريغل كان مهقرطن 8 ىلا ثيداوطلا ىف ىأرا ليح

 1-5 حاصم لع اللا هقوقوم سشراعملا نم مريع 6 8 مامهالا نم

 لصحتب ْنسبلَو مهسوفت هب الحسا رد تاويهشلا لعوا جيراولا ةارادمو

 ةداعسل أما هلج | نم مدشو هب لضف كك هفرشل الل | تينا دعبل

 ةللا 2 ف ىناوش قوتلاَو ا تت ار انلفةَش قلضفب وأ همدخ

 هتمع اهب قدئاق كلل ا: هلءتلقف  تااوامل مقوف طقتلا ددعف

 نك ىف كيلع:هتر اه يتدئلف نم يلا. ىتحتأ مالكلا اذبه لكلا

 ف ىنمدخو ل نم ىنيدكاو هك 56 قزاحاف لاق : بوثلا
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 00 نذلا ةداعلاب قرت ادعو ابله هتطأأل : لاف هدد نيب نم ىلع

 ماردلاب هذفنا ناك ىذلا هلوسر مجر نأ نم عرسأب ٠ ناك انق:لاق ؟ ماردلاب

 ةارالا هيلابتدخأ + لق + تلمع "ىث ىأ»: محي هك لاقف ديلا غراف

 هيتفش ىلع كح ضعف . من : لاق ١ اهذخاد يم لاق. اهلايا هتيطعأت
 | يلتم كايقلا نكل نودابص انلك "لع تع ةليج هانا ::.لاقو

 نم لجل نع بتاكلا ىراسالا دجأ 5 0 ىلعوأ ىنادحو

 ةفاسع باوبالا باب ءارو ىلا ترفاس : لاق رافسالا ىف نيلغولا راحتلا

 ةارعراصق قاقد طرم رقش ضيِب لهأ امل اًتصرأ تغلبف عاتم ىعمو ةديسب

 000 ل فرعا الل ةيكرتلاو ةيسرافلا ريغ ةنل مهتنل رافظالا وليلق

 لا تليخ مغلا ممدنع للغالاو ةعتمالاب نولماعت امناو نيع الو مدالب

 ىعم ناكو جاد بوت 4٠ نسحتساف ىعم ام هيلع تضرعف يكلم

 اد لاه ال » "هل لاش نيتك الآم تمعتافاهنمن نع ل 6 طةنم

 حيلصت ال : 5 تلم تكمرام 132 كلل عحاض 5 هذله ىه اماو

 . كنكح : لاقق ؟ اهنم ىنرطمت كاسع ؟ : تلق متغلاف : لاقف . ىل

 تذخأف | تلا سلا اه 22 0 : كلفف

 مهيلع رذعتف اذه ىف هدنع ند ميج دهجو كلذ ىل طيضن مف ماع

 لمح تءمهف حصي ال ' نيك. ىف كابس 2 ايدي ده قالا 0 ل لاعف

 رخآ (نابجرت ناجرتلا ماكيف هتتخلب يع ملكي ناناججرت هل ناكو . بوثلا

 سمأو بوثلا تطسبف : لاق . مهفأف ةيسرافلاب كاذ ىنماكيف ىرخأ ةاب

 : داوم



 ب عملا

 : امف ىتلا تايبالا لوقت اهعمسف

 ميجحلاب سانلا ىأت مون  انتحح نوميملا كهجو

 سلخما ىفقلا الف طّمدف هيلع ىمتأ نأ ىلإ ةردض ّقَدَو حاصو دحاوتف

 تايبالاو.عاشو اذه ربملا ضافتساوهونفدو ةولاشيف ايم هودجوفهوكرح

 :ىلاعامس لوح ا دائساب فنع وصلا لا كولا ن دييصلا دنعل

 مسهملا ىلع ناطلس كل مينغلاو لدلا عيدب |

 حزنا ىلا باتش ريغ تكا تلا

 جرفلاب كنموعدأ موو اجرف ىل هللا حاتأ ال

 جلاب سانلا ىنارمو انتجحلومأملا كهجو

 ىئاعملا نم كلذ ىفمملامىلإ هنوبلقت لومألا كهجو اولاق اذإةيفوصلاو

 0 تادرفم نمهرمأوةئاملثو نيس ة نسى ةئومو ل جرلااذهةصق تن اكو

 دماج للا فرط قاع ناكمهنأ دادغب 0 نم ةعاج ىنثدح

 هن وعع نديلاو مالسلا هيلع ىلع نينمؤملا ري 5 |هدحأ لدروس أ

 مطقلا امسنقا ميج ارضنا اذاف ةكراد مطقلا اهنتيجحو سانلا امل

 سانلا ىلع كلذد نولاتحم نيكي ش اناك امهناف

 نم لجو لجن :٠ لاقويشنرلا نب رمع نب مالسلا هيعادج ا و] لدن
 ىتح ةيبرعلاو ةيسرافلاب هيلع لكتو هل هلع وا دهسا ب دعو - ىلا ةيفوصلا

 نم ضعبأ | ؟جب لاق ًاجراخ هيدب نيب نم ىلو اداف نفصل

 00 انقأف تليق كاف 4لإ اهعفداو مث 000 "همم لجا : هترضحم

 كعم هلعل )١(

 (؟13)



 مك 1/6

 اومفراف حاصلا دبعل ادهم كد هشارحو هنحلا هذه ةاوأدل نع مللض

 اراب 1 / اطال قا راع ايش و ةيدلا لوبق اهولسو 0

 الا ل رع 1 تلاها نيد ئىدع !اولاع."نفأ ال + تاق
 نإ هحار اذاف لاملا اوعمجا : تلاَقف تايد رشع اوغلب ىتح اولاز اف . هدد

 م : اولاَمْف . لتاقلا تلتق الإو تلعف مدلا نع وفعلاو 0

 تلاق . عماجلا نم ىعضوم ىلإ ىندرو هللا كافاع ىوق : لجرلا لاف

 ا ارمج ها نرسم را كب كر 0

 "0 ا قالا لتحت لآ دل مدخ : اولاقو مرد

 لاجرلاو نهلحم ءاسنلاو مهعتاوخو مهتدرأو جايب نومرن سانلا لبقأف

 سمأ يف ناك ءادفلا كلذ نم ل امحم 0 هعاتم نم ىتاعر لك

 ماقأف تفرصناو مدلا نم هنأر ار نا بدلا نم جرخ دق هن اكو ملظع

 ضعب يف بره مث تدعب دق اهنأ لع ىتح ةريسب اماأ مماجلا يف لحرلا

 هنأ مل فشكنا ىتح ربخ د بالطو ىلايللا

 . ةليوط ةدم دعب ابلمع ةلمح

 هللا دبع ىبأ سلجع ىف روعأ حتفلا ىلإ فرعنإ ورق كا

 هفرك دناه كرم اوأ) ارق ىو ةنسح ةءارق نامل 1 وابا

 ساجملا لوط هيلع ىمنأو تاعفد ىلب ىلب ىفوصلا قعزف ( ركاذن نم
 21 ندا تنك راق ند ف عامجالا ناكو . عضوملا نع سانلا قرفتو

 ناك ايلف ماق مث رصعلا برق ىلا قانا هيكتينتك عاق ملوك

 بيِضَقلاِب لوقت خركلاب ةيراج دنع رضح هنأ تفرعف هنع تاأس مايأ دعب



0 

 اوان وأ البق الو ةردلا كلا نوضرعينم ناظاسلا لإ له كارا

 مهصرحو ممدانز م نيربام فسح كل رو سا ا 1 ايد ردع كل

 اثيش هدعب نوديزب ال مهمآ كل عفي دح ىلل ىنادتفا:ىف مهتيطع تهاتن اذاف
 ىلا دلبلا نع كمو» ن 3 0 ه.دخو للملا ىجمجاو مهم ءادفلا لبقاف

 ايلف ةأرملا 0 ١ كلو ترها د قيرط

 رإبلا لهأ م . ابءاع ىتلا ةلاقملا تلاقو هتمطلو احل لاق ام هب تلعف تل

 اده 0 نم اذه 0 نم اذه هللا ةودعأب : اولاقو اهولتقيل

 هلق وروما نا مهلا اهداف ادع مح لام ولا بحاص اذه تقرا بطق

 من اليوط ضرألا يف غرمتو لس مت هتالص زجواو اوربصق ءوسب اهولتت
 همالكع امسل او رشبتساف ؟ 53 تقف ذنم ةلك ىل معمس له : نااثلل لاف
 ام انا كدنع تقأ ام ىناذ : لاق . ال : اولاقو ةميظع ةحيبص تمفتراو
 0 م ت0

 ىبديمتل اهبلطو اهلإ 2 ىسش 0 0 ةدايعلل انهاهىلإ تثحو

 ( ت1 اق ا وعر را تيصخ لف قو دركد 3 5

 اهانإو. ادمج امل رؤي نبا لبقو رغد تلجأ نأ لإ 15
 تيمراف : لاف كاما ؟عدوتسأو ىلتقت اهوعذف ىدوق نم ابكت
 :لل عما: اذه هل لاقو . نا هللا دنعاب : اذه هل لاقو ءاكبلاو ةحيصلا

 قف 50 ىلع ىثع وهو دابلا ىلا رام وهو هدب نيب ةأرملا تابقاو

 1 موق : خويشلا لاَقف . اهنباب هلتقيف ريمالا راد ىلإ أحلا م جرخبل

 ىجارذا هلعل )١(



 هس مالم

 الو ةالصلا مطقن ال وه اذاف, هلع نويعلا تعضوو هريخ فرعو ةدم

 ىف الإ عماجلا نم جرخن ال ناكو ه سمأ نم دلبلا لهأ ريحتف ماعالا قوذ
 نال كر اهل كلت ىلإ ئضع تح هعفد موب لك يف هرح كا

 ا دال ةامادقو ن ءمللا كلذ ا ماعو افرع دقو ةر 57

 طئاغ هنأ كاشي ال جرخمو ل اخد نم ليما سانلا كح اعلا ةروص

 ب رسل لدللا 1 ل ١١! ةالصلل م اذاذ 0 66 مهنو هلك ايف

 00 وءاملا قوذي ال هنأ نونظ ل

 00 و هودص8قو مدع هلحمو هنأ ث مظعف 00 1

 هد ىلإ او واحنا 39 عراد "00 مم 98 عدنع هل 7

 رمل هيلا نولي هيشم عموم نم بارتلا نودخابو 4 ل وحتشتمتسف

 ىضم دق ناك و كلذ 0 تلي ادق هتلزوما نإ لف اراايق ميلع هدب حسميف

 موب ناك اذإ : لاقو هتارم عم كم يف عمتجا ةنس لعفلا اذه ىلع

 ودع اب : ىل ىلوقو ا را ا ل

 كيدابعو نع تثحو انهاه لإ را دادغس نبا قيال ا هللا

 ناف كناب انف ندير 000 ىنيقراف الو 0 م بور مصم

 0 طاف ىم 5000 ىلع مدنلاو هيوتلاو ةدايعلل انهاه 9 تّحو

 ةءرطضم ةلمجا )١(



١ 

 نيالا حورلا انأ : ىروكزلا نبا لاف ؟؛ تنأ نمو هللا كافاع كلام

 قيد ف اولا 0 كيلا كفو الا دل

 200 ا لاقو ءاعدلاو ءاكلاب شوب ل

 ا : كللوتو مالسلا كرت نمحرلا : لاَقف ؟ "يلإنيملاعلا

 ناك دقو بايثلا توص عمسو هللا دبع 3 قعصف . ةنلا ىف كفر ادق

 ةعمج موب نك كعلا نم ناك الذ م 5 اهضاس ىأرف جرخ

 ىو لا ناب اودع : لوو ليريج ةلاسر سانلا ربخم ىلباز أل لبق

 نا راد ىلإ لالي ةماعلا لبقأف ىل هوبلطاو لح ىف ىنلعجت نامل

 .هسفن ىلع نمآو ربظف ىلبازملل هولختسيو هب اوحستيل هنوبلطي ىروك نا

 نييدكلا قاذح ضعب جرخ :لاق نمؤملادبعزي بيطلاوبأ ىتثدح
 ةقاح إب اذه نإ : امل لاق ان لصحب ايف هتأرنا هعمو صح لإ دادك

 اولمعي نأ اودارأ اذإ مل ةلك هذهو : لاق ) ايبعم لمعأ نأ دمرأ ىنإ لامو

 0 لايف كاان ريصلاب املع |[ دعايه 6

 اميز لطر ىثلث ىل ىدخ مو لك ناك اذإو ةتبلا 28 نزاتج الو كعضوع

 ابفرعأل نظن ةرجآ ىلع ةرجاملا تقو هيلعجاو هينجعاف اين ازول لطر ثلث

 اذه ىلع ىبديزت الو ( عماجلا نم ةبرق تناكو ) ةينالفلا ةأضيلا ىف
 ةح جرخأو ده ءاجو ناكل لمفأ : تلافف . حان نيزك الدباغ

 دييتعإو هاا اء هلعج ارزبمو ف وص ليوارسو ايسلف همم تناك فررص

 ممجأ هرابم ىلصي اهءزلف سانلا رثك أ اهيلع زاتجم ثيح عماملا ىف ةناوطسأ
 سلج اذإو ةالصلا اهف ةروظحلا تاقوالا ىف الإ حيرتسي الو مجأ هليلو



0 

 لزتم ىلا ةجاملا لمحتو هنت هيطعيو هدير امي هل ىوبو اهريغو زيملااو

 . هيحاص

 ماكللا لبحب فورعملا ةنك اطئأ لبحب ان ىلَأ ىنادحو

 لخد ليللاب ناك هنال كلدد ىمسو لبيازملا للادبعو ا هل لاق دبعت لجر

 انتوق فرع ال هنأتقو هاسغيف اهنم هدحبإم دخلا لئاؤللا عبتيف دلبلا ىلإ

 ناكو هيف ةحابملا رامثالا نم لك ايف ماكسللا لبج ىف لغوتب نأو كلذ ريغ

 ريفصلاو نوجا بحاص ىزوكزا نب 0 ناكو ةيكاطنأ ةماعلا ىف

 00110 نو ىرتع .نيازالا ا ىشنت راغب هل قاكو .تاقامللاو :ةريشا ف

 اا اعد ا لي ازملا هتملظ لنازأا ىلإ هاهكغف رش كاذ ءراعلو ئروكأزا

 اوعمس اساذ وعدبو مهلع مكتيف ةودغ ةعمج موب لك ىف هنودصمت سانلا

 00 د1 و ترووم هلتتل الارأ .هزاد ىلإ ضانلافاع ىروكتلا ننال هذيل

 اا 1 ل1 لع لات اثم وفا ! لاق هراتتسا لاط الق '”رتتنلفا ةسامللا هتبلطو
 اديدج ايون ىنوطعأ لاف ؟اديرت ام: تامقا ينونيعأف ام هنم نسل

 00 لا ف يللا قوق وَ انادلعاو ارانؤب ةرم واكل ألو دللا ىلا الشو
 جرخو ىغم ليللا فصن ىف ناك ايف هلك لذ هتيطعأذ : ىبأ لاق . لبجلا

 | ازال هيواإ ىآللا افركتلا يرق دبس يح ليلا ىلا هن اقايثلاو

 ميظع قلي حاصو هللا دبع ىأ 5 حيرلا تلخدف كسملاو دنلاب

 : لاق اهركت أ توصلا عمسو ةحئارلا كانت مث ا ىلبازال هللا ديعابأ

 قادنع >:ظيقشم هال 51



 ب امامه

 تيفو ابن داو ندم ىدحا ةنس ىف ام قررا قطسللاوأ ىقرغلاو

 ؛ةتفلا هذه قاعرا_ كة ا

 ةيراجل لوقت ثدحلا ىدنغابلا عمس هنأ ةمره نب ببطلا ونأ ىثدح

 ةف ناصح تنك ىذلا كنامز بهذ. اهلع ذروح دقو مدخلا كلاك

 لاق هعمس هنأو .' "نوكلكلا كهجو ىلع نيلطت ديرب . نيكلكلاب
 دانا ةيكرلف قلاع ناد نا هلوق ىف هه ثدح ثيدح

 ىلع نب كلملا دْيَع ماغوأ وهو ا ىق رفاس نم ضب 55

 صفق هعم لجر مهعمو نملا تاقرط ضعب ىف ناك هنأ ىرصبلا طتسلا

 ىف اهرشنف لجرلا اهجرخأف سنالقلا تلتاف ءامس مهتباضأف سنالق هيف .
 اوأر اف ةلفاقلاب اوطاحأ دق دورَقلا نم ةميظع ةعطقت اذإؤ اولزن مل سءشلا

 درق ءاخ اهلإ نورظنب اوفقو برقلاب ةلفاقلا نم ةجراخ تناكو سنالقلا
 ابسيلف ةدحاو مهنم دحاو لك ذخأو ةدحاو هسأر ىف سلف مسد 7

 مو :ءالؤهت اضم نا "” ليلي ايخلط دلما قنات تا

 : ةلفاقلا لهأ لاف . ساالعلا هذهريغ كلما ال ىناف ترقتفا مهسوؤر ىلع

 5 درقلا عضو ةعاس دعب ناك اهاف 00 مهجم 0 3 056

 زو هردبف اوفو كناز ينل الملا | كراك | وعضو 50 وم وعملا

 1 هسنالق ىلا لحرلا ماقو كارت ل

 هاما ملا نادلب لاتنام دلع 8 ل انااا يك

 محللا مثاب ىلع فقيف ةضفلا هعمو هبحاص لزم نم ليبنزلاب جرخم اهم

 : لوقيو ههجو: ظقس هلعل ( ؟ ) ىرولا نول اهانعم ةصراف لك( 9



 ب اا؟ا/5-

 الف جرخمو كحانج نء ةشيرب طئاملا | قرخ وأ كمت لا ع نأ

 امم قفري ا ةدلح | بمال الا 0 . ىرصسم راارعتلا انأ فلكل

 جورملا ىلا لبس الف ا هللا ةءوتلا لذبيو اهيراديو

 قيام سيال ىضو انابيب ىده وهو ىلصت تفاكف راملاب ا

 ” ةايرفجلاو ىصم :تيدللا هنندحو أهريخ فرعف ا ءاحو يللا

 . صللا ىلع ضبقو بابلا حتفو هطرشلا

 مماييص نأ ةلرعال هكر نم : لولو ان - نم ةعاجج تثتعمس

 4ب ليا ليرعل راد 8 لصح امل نئان 0 دفو نملا نوفاخمال

 لهل ديرك 0 رانا 0

 : هل لاق 0 ل نك زال

 0 جرن . جرخاو © كنتم اذ عد كرا اناا 00 كلهأ نمأي

 دال تالاجلا عينم تنب نا مساملا ىلا لإ ف لاق ىلا تعمم

 ذآ ا تاكو! هل ةعلاح ىف هيون نق : هلزتم ف نمل انف تيدا

 )117 راك الومت هب اوواجتدق هب.اذاف نظن انشقت ةحلس هلام يحك كاذ

 00000 ل لا انه ناكل مساقلا بأ اب : هل انلقف مسارتساو هيلع

 اك دا كفاك أ ام اذه نايل +: لاف :«كيناح اتناك الا "كلم

 نم انيحتف : لاق. ..املوق ىف تدحاوو اهتعمسف تتطاشت قس سام ىلإ

 مين قثأ نم ىربخأو : تبيضقلاب ىغلا اع سلع رضح ثدحم خيش

 000 رمال لاو يسم ىنلو تفولا اذه ك0 ا



 ا

 اخ نيالا ريكا لما اه طم و نس الا طلو ااا
 ارازا دجوف رادلا ىف فاطف ءىشن رفظ) الو: لا: هكرذسا قأ فادشرل

 ل 4 نك قكاخاف ع“ رفظف ارمج بلطو اديدج

 توصب حيصيوو ةجردلا ىف علوم قيفأو ؤوحلاا كلذ لكك وراد

 ممتع هر درا تا را نأ هندي وعل فعلت

 عزفو داعتراب ؟ اذه نم : تلاقو تنطف اه 00 ةزصل هناو هتف

 اذه كنا ىلإ ىناسرأ نيملاعلا تر.هللا لوسر: انآ : امل لاق : ديدش

 د ا د :.م هعنع اع هل اناره الا

 الا ها كلتا عا لوف تالعاؤا عوللا نم اهلع ىثغو تفعض

 ديرع اذاف::تلاقف': هلتثل تلسرأ ام :: ضللا.لاققا .ىدحلاو اهناف هب .تقفر

 رار تاكا كلذب هبلق لوأو هسيك ذخآل : لاق ؟ تلسرا مو

 ثدينلا' ضان نما تا: لاك "تاما ام نع تا ا
 يف لغتشاو شاهتلاو 0 علا لخدو بابلا وه حتفو كديقتف

 تاعجو هتدرف ةيمحن بابلا تبدجو اليلق اليلقءزوجعلا تش هريوكل

 ةليح مارو هنيعب توملا ىلا صللا رظنف هتلفتف لفقب تءاجو ةزرلا ىف ةقلحلا

 بابلا ىحتفا : امل لاقف اهدجن ظ ا سف ىف تبلا لخاد ىف

 بابلا متفأ نأ فاخأ ليربج اب : تلاقف : كنبا ظنا دّمف جرخال

 نح "روع فظأ ىإ +. لاف .:كرونل قلنالم نما ذيع فيلا

 كزوعبي ال نيملاعلا بر لوسر كنإ ليريخاب : تااقف . كنيع بهدن ال

 4 مط « لضالا 3 4

 (؟60)



 اس اال"

 تايشو اذقو رفعج وأ ماقو ةدئاملاإ تمفر نا ىلإ ثيدحلاو لكالا ىف
 ا را تعرف الك دا عجم ىدب تادف: هلضوم لإ قاعدتتياو ةدئاملا

 عر را ةنلا لع نأ دس كيذا له : ىل لايف باطخلاب هل 1

 اا لو سما فام كيطاحأ امور كفي لإ نصماف ”كلزتم

 دي اد ىأر هك[ كتلفو 0 4 تلظم اف دع هه كتطاخ

 اف اه ءاه : لامها: لمف ىلا ةرماؤملا ميلاستب ىلا هفورعم مت نأ هللا

 هتمزلو ىنع للملا ل دقو لوم ىلا تفرصلاو نق 1 ا ثحرب

 ا لوط هبط يلب هل صصختتلاو هتلك اًوم ا ترصو مالسأال

 .ىضم نا ىلا هيلع ىلامو ىهاج 0

 ادلب ىف ناك : لاق دارك ىرديخلا دلع نا لضفلا ن ذم ىدح

 ىلع كمهنم ىفريص نبا امل ناكو مايقلاو مايصلا ةريثك ةملاص زوج

 هلزنمىلإ ايشع دوعب مث هراهم رثك | ناكذب لغاشتي ناكو بمالاو برا

 لإ ارد ا ناشسلا ضع ىف هيو هدحال ,هييدك لع صوشللا

 ف اهدحو تيعو ع هما لا هك ملسو أم ىتخاف م 0 وهو

 باب هيلع هناطيح رثك أ ىلا جاسلاب رزّؤم تبي اهراد ىف امل ناكو رادلا

 للا 0 د دكلا باح نيكلاو هه كيلتم ام لكورابخانت لدا

 ةعاسلا 07 : صللا كنق هيب نيب 6ك تيسحو بابلا ل ةلمللا

 : لاق ..شاهتلاو سيكلا ذخاو بابلا حتفاف لزنأو مانو لسكتو رافت

 اهرظتناف ماننو ةمتعلا ىلصت اهنأ صللا نطفق ةالصلا ىلا تماق تراعفأ ادن



 ب ا الا/لا

 مدقو اكل هدعب مدق 0 انك هنعك ىلإ ىد» تب ضف دراب ىدجو

 نت حلمو ءاع ىدج من اهتلكأف تكلا ةط رزام ىدخ

 نم اا لاف ىذب تفف ةهيلإ هللا دبع ىبأ دن' ىتتبسف فتكا

 نافافليا هنأ 2 تاجغبو تيحتناذ قاتلكآلا وذا رواش مولا كنا

 نا 0 كاف ياا كلذ دس تو و تر كت ظرف 8

 هب صتخم نم ضعب ترواشف لمعأ ام ردأ م . ىهاج كتبو ىلاح

 تا ناكل 6 ل كعفنب امو ىئوق هللاو كف هعمط : لاّقف

 اثيش الإ ءاود كل فرعأ ال : لاق مث ركفق ٠ ةقداساو ا كح

 تاع: توجب :هتامقتو كنع ةواعلا تك رتو كنف هن تحمس نأ 17

 بجوم هيدئام ىلع هلك ال بح ماعلا املا ىلع ممس لجر وه : لاق ؟ وهام

 لورانس كان نإ ع تر سل اذإ: كا ىرآو:هتمرهل

 لك انو. .ةدئالا لغ سعف انذإ ارنب "رد كلذ نمل

 هل مضختو هن قفرتو هلأتو لكالا لع ا | نق ةحطاخو ط7

 5 « اع تلد وك. هسياو ككلام ترد فرك( كش
 فقرعملا دك لفك وأ ناكو 0 قشأ للملا دزو اذاف ترظن

 تعضو ايف هتدئام تيعارو اثيش مويلا كلذ 00 ةرم مويلك ف

 ردق اف ؟ نيزولا ةدئام ىلإ : تلق: نتا: لكوملا لاقت كنق هداك

 - لاق -هيحو امو ةكالذا5 5 زفمح لأ قار الذ: ءاحو ىنعنع 3

 طمس أو لك 1 تابقأو هبنج ىلا ى :لاداو ١ فدنع ىلإ( ىدشا ىدعالا

 ايست ام 71 ىفدخوو 0 بهذ ةياكح هك نأ ا 0(



00 

 0050 لا دع ل ارا نإ انادكأا نم بتحلاو ريغ ىريخا

 ل 1 دع نب فارضالا تدرأ :1لاق ةيبحأ ملكتا| :١ ىنسزم ايلا

 فاف.مويلا جرخم ال دمحابأ ب : الق رم هج دب لاى

 ها دلك هراذك م موب كم 5 فرع ل ةاس نم نا نولوقت نيمحنما

 هل م ا ا املا عوو# : ؟ ادهم 5

 0 فا را ا كل

 هريغ كاواس لع ءاانإدق ادإ ىرطلا كاد كلذ الأ | اع ةكضل فام

 0 دقو هلثم ادبف : لاق مم ا 0 0 كاك ذإو

 كك ل ا لل ا رك

 00 2 ان لاف .. ىلوأ مزملاب ذخألاو و اذكث دح مضاو 00

 ل
 دياز مئاهوأ ىن ا

 0 ل او هراوج ىف داوف ةوبشا را
0-3 3 3 

 0 لمتو ترد صال ١ الامل ناكو 3 اق . هعلاط كك ذا ا

 . تايد اراك تعح ءايشاب ةلكجو
- |! 

 صاصتخاو ءاللم خبلاو لخبلا ىف - رضح هوب تالا كرد

' 5 00 : 

 قرارها 50 نب بلا تك ررطم 0 وها داكو لا , كولا

 تدبصن لقو ىديربلا هللا كبع ف نيل امو لاك : 0 0-2 0

 ىدج مدقق اطسينم 05 تل اتا ل كيو د علو هيدتام
 ؟ 1 5 5 5 : 5

 را ناولا هدعب م 8 الك ف هيلكس ىدذد تصوت راح ىاوشم
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 تنسخ ره اس كان ل ىث وه: رشم وأ لاقو

 ريحتف ماق 0 وأو ةحاش دا نم: وو“ تاك ل ىبأل كا

 اهرسكف اهذخأ ىتح ةحافتلاو حن ىعسي ادع من ةعاس ةجئازلا ىف رظنلا دوأعو
 ققفوملا لابف دودلاب شننن ىه اذاف قفوملا ىلإ اهندقو ربك أ هللا : لاق من

 دق امم نكلو قيقد ديعب اذهو ."'”ةميظع ةرئاجمل أو هتاصإنم هارام

 هدف كوم ل ىبأ اذه ةنافك موجن ١! ماكحأ هةكك ضعب نم ةدهاج

 بتكو نيمجنملا بهذم ىلع مطق ةنس ىه : انل لاف اف تام ىتلا ةنسلا

 هيصوبو هيلا سفن هنن هررص ىبذاَقلا لواهلا نب نسحلا اذ دادغب ىلا كلذ

 اناوذاب ارض هيفا راع م ردا جرخأ هتلع نأ ليقو ةلعوجا لع

 اا تام ىتلا هتيصو هيلع للم هداك ضقعتاو هيفا كبف رضاح

 درونو هسفن بطب 000 مجنأا لحز مالغ مسا مس املاو ١ هءاخل همو» نم ابذ

 كل كسنأف هيلع رع رع ىلا | مساقلا انأان : لامف 0 هيلع

 عيطوملا لع هفتاوف نيل! نافتتستف اذيه هيلعاروج ضان

 7 ناك اذن: كفلع انني ادهم 1 0 هل لاق 5 هفاخ ىذلا

 م ونا تسال مدنع مطق ةعاس هن إفرهشلا نمنيق تك لا ءابالثلا

 ىنال اَمداَح ناكل لحز مالغ م .اقلاوأ تاي 0 50 احتساو

 هعطقو ليوحتلا ل اسف هن هءاج افشل مالغ اب ل لاق م د اليوط ىبأ كبو

 كاف ةدوب دنع ! مويل ١ كلذ ىف ناك ائاف 57

 . لاق اك

 4 لا 8 تا يي هذه(١)



 ريح
 م ع

 دق ءاقسلا تيأرف هرجزأ نيش بلطأ ترظنف ؛ ال مأ قلطي لبف : تلف

 لبف قلطأ دقو ا نإ تامف هترق نم جر وهو ءاملا بص
 ل1 دعا دنا: وعل تضر من : رشمم وبا هل لاقق ؟ تبصأ

 حراف جرخو اهذخا تح رشمم وبا هكرئاف دعا رانا قاف ةوهرطأو

 ىنع جرف لاقو هداؤِف ىلع هدب عضوو ميظع سعأ نم حيرتسلاك هش

 ىنأ ىنلك د لاق ىزاخلا ثرمحلا نا رن هللا دبع دمحأ وأ ىادخ

 اقرا مرضت عاق تنكف حالسلا نازخ ىف ل م تعا كك هلق

 1 انا أ مجنمو رشعم وأ هترضحمو نزلا بحاص كاتتل ركع اذ

 كأم م ان د ردى : ىلا ادخل: انطلاق انا + ةنللأو

 : ًاعيجالاقو ةحضا لا الهو علاطلا دكا ام 2 هل 0

 0 لدرس اق كلذكوم“ لاه + سأل لل له عانس

 .رون ًاعيج الاق ؟ 00007 : لاق . ةرقبلا لج نع:الاق مث ًاليوط

 70 دل لو: ضان هيلع ق .ذاوسأ“ رشم وأ لامفإو ةحشاف : لاق

 و حلا الزوق اريج ا نورت ةقفوا الق“ 001

 ابنم جرخأو امطب قشو تحدف اهوخحنذا : كاع ل تا

 هتمج ىلع راصف هبنذ فتلا دقو بنذلا فرط ضيبأ دوسأ ريغص رو"
 110 نار ايدام كلذ نم هرضح نمو قفوأأ بحعتف

 ا قفوأا ةرضحن 5 تيقا لاق ىأ قدح” لاق

 دعب اهدحأ لاَمف ؟ وه اف ”ىخ ىعم : امل لاَمَف مجنملا اذهو اذه رشمم انأ
0 

 . ةبك افلا نم 'ىث وه : لاقو اليوط ركفو ةجئازلا لمتو ملاطلا ذخأ نأ



 توابل

 تار راوكشا ىضع اذ وه ىش ىا ىفو وه 'ىث ىاو انمجم ىف رظنا : هل

 00 ىبأ 6 مقتاف : لاك - :سزوخا لبعا ىف نوصع لاق م ةعاس

 نوضمت : لاق ؛ ال مأ قلطي لبف : هل انأ تلقف : هناسل جاجلتو شهدو

 سوهو هو ظ واش | ضااق ناس[ اب كاس نا

 ةعاتتلا' ::لاقف ليلا ةيسأ ى هاتلا فية رشلا حال نا اتوا

 ا 1 هتتلطماف هسا ى لأن نالف ةعقر' يلع تدرو هللاو

 سك ل نم فرعأ مل نإ : .لاقو ًاردابم

 م ا هنيلإانب عجرا موجنلا نالطب تدّتعاو ىبتكت قرخو

 ل ل اا أنبا مق : رشم وأ هل لاَتف قيرطلا ىف هناكم ىف هاند جوف

 هك فايق | لبمف . 0 اق ل لاق ؟ ىتفزعتأ : هل لاقو هراد

 هل ل كا اتمني [ضاتسا

 كفا ساررللا 0 تكل اع انل تنكح نبأ نم ىتقدصاو أنيع

 6 ىنأرلعا ةعانص لإ هيف دال أ تنأو فش كين ا ا الو

 كتي ديه ىذ» لابو ءاسنلا لع 2 هرز :ا انا اعاو 00 موحنلا نم

 فب ىدازويل || لهأ تبحص 56 نكلو ةليح قاخلل موقتلاو ب مت رطصالاو

 اوس د ! نودعتعي ةفانعلاو كالأَو رجلا مم ا و تاقوالا ن 0 تقوو

 قعم ةنرم نوجرتتسيف يب ويعديلع مه الو ىلإ اورظن ا ىم نع

 ضعيف ايف نتا ياطا) هله نر جاسوس
 .سوبح :ثاقف هترق ىف سوبحم ءام هعم ءامس ىلع ىنبع تعقوف تحلحات

 ملكشملا وه رمشعم ابأ نا فلؤملا ئسن ( 9



 0 سا

 اقل لور مو تالعالا نم تتيزف مضوع هقرط ىف زاتجاف روزيل رباحلا

 كل 1 تيتاوأأ دمي هب هطف رده منا دعوا وهب لكذلا, ني ل لا دجل

 سلخ ًابيصن كيلا عفدنو لك ان ىتح سلجا : هل تلتف : لاق . مطتسي
 ىبارعالا ماف اعباتتم ًاحايص حاصو هنم ًابررق راط دق بارغب اذاف انم ًابررق

 احل لاق امرشا وانعاب تنذك هللا ودعاب تنادك لوقو همجحرب

 نودبر متنا و ىتولتقتس 52! بارثلا لوقت : لاقق : لاق : ىف نع ا
 ١ ركون انلك [ءانمهؤ .هانتمحتسا» :. لاق ...هرخيو هتلكفت ووسط نأ
 1 قل ةريشلابف اهاقسلا ةذلحت ةنظع 'ةروامز نكسهترتسلا

 1 ١ وسل ةرفسلا هدو ناب ام غر ووراهدعت ىاررعاال اناقو اجه
 اهيف ام ميمج نم هايإ اننيكمت هحرف نم ةيمحن هربظ اهب برضف املاشو

 قدص : خرضب اال سك اعل ب ه1 كد

 اعلا مم انا ريصب 1 ا تاتا كارل

 ؟اذك رو ىرعنالا يح ةلفاقلاب انطلتخاف:نيرداطا انقو ةرقسلا انك رتفاةضق

 انو تاع رم م 000 طحشت

 11122 كاف رعبطا ن نايل ادا لاق :نيشملا وأ ىتاتخ
 نأ الهاف يش دعا كبار : نيقارزلا ثيدح ىرح دقو مجنما كم وأ

 01٠ ل اديس نلكو مودا ىانأفا لقتعا ىارب وع رسل ىرازخب ى الحلل
 "1 لوا يعرف هقالطإ هلأ ةلطزتفلاةتنغاصمتل اؤنم نكت
 تاّقف..:لعفا:لاقق ؟ قارزلا-اذبم ىهلتي نأ ىف كل. له تاققا قيرطلا ىلع



 - "ذه

 نذللا نيسفنلل لاَقف ةاضّقلا ىضاق نيسملا ىلا راد طئاح ىلع بعنب

 0 رخآلا هل لات . رادلا بحاص توع ىبريخيل بارغلا اذه نإ

 تعمسأ : تلقف . هراد ىف نفديو من ةعنإلا لاف أ دعب تاو

 مويلا ةليل ىف ناك ادلف انقرتفاو . موق لهجأ ءالؤه من : لاق ؟ اولاق ام

 ترك دف نيسحلا ىبأ ةاضَقلا ىضاق تومب ةحيصلا تمفترا ارحس عبارلا

 رهاطز وال تاق هرادزوا فدو راش ناصر ت2
 هللاو ال : لاّمق ؟ اذه شيا اهنيعب ىبارعالا ةلاقم عوقو نم بجتأ تّأر

 نأ نم مهم ريختسلو مدصقتو مبيع لا 5 5 قككلَو ىركأ ام

 ىلإ ريخت الف دلبلا نم مملح نعو مهنع لآسن ًامايأ انك : لاف . كلذ م

 له : انلقف ماندصقق برح باس دا نر سة 5 انوربخأ نأ

 قبن وفرد ىلا خا يدوس[ دان كا دا راف ا 7 5

 انوفرعي ملو مهنايعأب اناحصأ انقداصف انئْؤل مبتيبخأ ىلع انولدو . فئاقلا
 بارذلل اييعت فرعن انريغو انإ :اولاقف هنع مانلاسو مبسم هانعمس أع مثانربخاف

 نعل مىدق ىلع 517 نك دان تاهل عضوم ىف هبعنبال هنيعب

 . هفرمث .ئذلا تعمنلا كلذ: تارقلا كلدانرارو نوت لالا

 مالم مسني ناك : لاق ؟ مايأ ةنالث دعب تاوع هنإ تلق فيك : رخآلل اقف
 00 كلذ 0 اناهىع اقف كسي م تكس ت17
 هراقنع 500 لاق ؛ هراد ىف نفدد هنإ تلق فيكو

 . هراد يف هنإ تلتف بارتلا هسفن ىلع ونحو هيلجرو

 ىلإ ح 2 : لاق اع ن نبدا وا انندح
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 000 ا( تدك نحب انيق: لمح اذه: لاق لوقام : محتمل لاف

 ىبارعألا ماتف هلضف نوما برضف هنع بد مالغو ليع ا م كغ

 صقر لعجو !ةراسلا ىح كو ةاكم تك تيلوو رزملا هللاو تلتق : :: للقرف

 كاعد ةدالولا ربح ةحيصلا تمعقو ذإ كاذكل ندف هكسل ليعمسإو

 ااا | فاد رسل رفا يك ةهاولاقفا ١ ا ذولولا امورنا
 (0-7 ١ هوو دعاص كداهو ةرازولا ةيحرتو هرجز ىف فئاعلا ةناصأل

 ( 0 يدنا ىح رفشأ نود الإ اذنه لغ ضم افءهفرضصو 6

 د نا مالا عيدي رك دو. دعاس هلا ملسو ةرازولا هدلقو ليعمسإ

 بيغلا لع كل سيلو مويلا كلذ هتلقام تاق فيك ىتربخ : لاقف هب اوُؤاِخ

 فينو ريطلا رجرتو لءافتن اعإ نحت : لاقف . موج ىف جرخت امم اذه الو

 "1 ع ىرع ةنيمقوف رادلا تحاق تاليف ل

 ل ل لع كلف نيا فدل نازيك اهللع

 0 واسع ها قوف تبأرفا 0 0 ا ركذأ 56

 000 قار 0 0 نأ 1 ودع ا رين ايزلاب

 : لاق . هلتقتس كل هلتق امل مالغلا نأو كودع روبنزلا نأ ترجف كودغ

 . هفرص من ًاحلاص ًاقيش هل بهوف

 ىضاَقلا رصن نب ىهاط وأو انا تا كلا ني وأ 00

 اف قياما ىلا هتلغ ىف'نيسلا 5 ةاضقلا ىذاق راد دصق ىضاقلا عراشب

 1 عمس دقو 5 مدحأ لاق 0 نم ةنالث. اذاف هدوعنل



 ب اما ب

 اا ورد كلا ا يراسل : نا كم

 ةفيلألا ةرضحن صاصملا نا دقعلا كريو كسسمأف .كابسالا جتاشنا للا

 امم ىنبقلي ةينكلا هذه كيلع ىنذمو هّللاب : سابعلل ىنتكملا لاف . جرخو
 اذإ ةماملا و: ضاع مهر لحر اذنه نكون اليوم هاو 3 : لا

 الب دقعلا 00001 تخنر 0 اذه لثم هل تلاق ناسنإ لع رحت

 ءاج مايأ دعب ناك الف . ءلع هلحأف كءاج ناذ صاصملا نباو ىنعدف نك
 هيلإ هل - سالنلا قل |: 4 لاقف تمل نع نكمل ردن ضال

 ةيس ةفيلخلا تيقل ام دعب دمعلا نع بلاطت كح و : لاّمَف لاملاب هنلاطف

 !ذانوب : كش ال هئالغب ضع لع 0 ًارتجم نأ زم اطل

 هنم بهذو ايلا ىإ كل هيلإ جاتحم ال ام هنم كسفنل دلوتق

 . ةملكلاب لاملاو دقعلا

 لصسا ْك هب ا 0 5 : لاق نتاع نا نيسملاو أ قدح

 : لاَقف هعضو برق دق لج هل ناكو هراد مز دعاص هدصق امل لبلب ناا

 امو : رضح نم ضعب هل لاَمف هن 0 يدل 55 ىل اوبلطأ

 هنم قذحأ ايندلا ف سيل '”فراع ىبارعأ انهاه؟ موجنلاب هللا كديأ نصت

 ىربت :ليفمس] هللاق لس انلفءاعو بالف نجلا ءامسأف رش

 لا راغلا ف دنح راجت كر قا. ممن: : لاق ؛ كانبلط "ى ىأل

 كلذ نم فبجعتف فرع, الأ 5 ليغ كاك دعك ل ع 8

 . رك ذ : لاقف رادلا ىف هنيع رادأف ؟ نأ مأ ركَذأ وه ”ىث ىأف : هل لاقق

 نما



 سس اذا ل

 كل نمو كاوم ال4 هش تسكف هب 23 ناكو هيدب لعالا“ ُق

 انآ كلذ هل دلوف هريغ ميلك ؤامدن م 550- رشلا دارأ اذإ هيراشلو هعم

 هنيلإ درو هب سأبو هثداحمو ا ديدنلا لع هلإ رخل ناكف 1

 كرع ىَح ددازملاو ىوش ركل هئافف عع ىلع هدا 3 كاور ةراخ لح

 صا ىرحا 3 كالمالا دمع يح ةلاسرلا ىف 5 دضتعملاب هتنبا 0 هل

 ..ىاسح ريش لاوم الا فرد هذي لع زاهألا

 000 0 لا ملا ل قلب هنأ ياما رب .قريخلف»: لاق

 نا املزنف ةلمرلاو قشمد نيب امف رطم هيورامخ ةنا ىدنلا رطق زاهج

 هش هل 00 كلذ هيرطت ىف ها ريخلا هفرعي هيلإ كتكاو صاصحلا

 00 للا ىف بستجلف :شزفلا ئراعو. سنسلا اذه نوه ماقأت
 : راند ىلا

 ” د ةفاضإ هيوراخ ناضأ دانس ىدتلاوطق تلصخ الو: لاق

 اييستحلفا ةعمش بلط قح هتمعل 0 نم جرخو ابعم هلمح اع رهتفا هل ا

 للا ف قرف صاصملا نا هللا. ن 0 ا 3 ا 2 هيلع

 ادقع ىتكملا هنم ىلط هنا صاصملا نبا رابخأ بي نمو : لاق

 لاق ؛ نينمؤاا ريمأ اب غلت 3 اتحد يعاب هوما ب دج نكاد
 ان ؤتس هيف سعى دنع نكلو ديرب 6 تيصت ١ ا راند ل نيث دا

 اا ا كاملا نيس ىلا نقلب لإ كقيل ةلودح
 لابف هيلع هضرعف هبدد نيب مق نينا: نيلسلاو هياط شل 5 بما

 نا نمو: لامف طق ادم لثم 50 هي لاقدر لا يكل



 ١أة""5” -

 ا ميا دك ا نا. ىلإ ةلغ تودق ام قرشا لزا إو راجتلا

 ىلإ جاتحمن اده طرخ نإ : كتاف ًاينع ايي ثدحو هتدارا تقلا عونا

 (عمتتجا مهملإ تمفدو) اده وهو هيلع انردقاممويلا انطرخ دقو راظنإونامز

 ةراشخ كحر +>و بملا تضتر او كلذد تعنتف . مالا طضاقالا

 نامت را 0 0
 ص

 0 1-2 هفرغ 85200 002 فل

 ةكمنلا ترك ىدحخ م 0 اده نم قمحلف كاف 1 يك

 : هريخ لضافتسا م ىلإ ا

 ء 3

 دانا نولوشت انكاشم تعمس : لاق شاع نب ناسحلا وا ىتادح

 ءثي ناك شحلا ابا نا نولوطنا شيلا 1 ا 200 د 20 5

 لاق ئوريشلاب فووعلا ويطنف دحر نم الع نيف :فاربشلا ديف
 ٠ |[ 4 ء 5 3 . .. 5

 ريصلا ا ناكو : الاطرا هربع نم ب ارسسلا و ردع الطر هنم ب ارسل نمو

 3 8 ع

 ناكف هدحو قو هيلع كلذ سعصيف هلبق 3 هنامدب نم دحأ هعم

 ع ع

 9 و ضرالا لبق هىدب نيب لثم ني .هيلإ لخداف هاعدتساف هوملا

 لاق ؟ نم وأ لاق . هيدأ نسح هيوراج فرطتساف كلذ لوق رعب سانلا

0 

 و 5 هيراشو هلك اوف نيتنئا هده لاَقَف : نيس يمال كبع

 هلخداأف كغ 0 كلد 6 سرت

 عاتب د . هولا »ل :.؟كتعانيشام : لاقو ة هةمظع ةزاحإ نا



0 

 هليصفت :رع ليصفتلا رصاقت 2 ىذلا فرشلا ةلودلا فيس ءاجرو

 000 ا نالدسا هدا ماك” ليمات تنم
 هايخن لاونلا عنتمم درو نرع هلا درت : تنل ناح كفار

 ال0 0 1 ندا رمذلاو ١ ١" هلماتنإ ,١ لع .نطش ”كاقلاف

 14 اعدمارح مهجوأو ؛ هلا هللا ا هلمؤم تبارقا 1 018

 ردا لع فا 6 50 مرتكأو : هتيحل ةداورلسا د

 المكلا ناس رت عا كرا

 هلار نم هام هزرع+ نم هدبع عضوم مايالا 3 5

 هثارظن ىلع قر * «الواطتم امم ودغي يتلا ملحلا نهارك

 هئاعفش نم عيقوتلا عقومو هل ميقوت سبح باجعلا نف

 . كاع هللا كش انإ لدف

 لع وأ قدح: لاق نالعج نب دمح نب 0 نيستا وأ اد

 "10 لاق لاق ساصخلا نب ىرهتوملا هللا دبع لب نيسللا نا دع

 ل وراه شما ىف مرع نلعد ف تنك ىتأ ىراثكإ ءدب ناك

 جاتح امم هريغو تلا طراد كارا تح د

 ةنامربق "ىلإ تجرفل مهم م زيلهدلا قرافا داك | تنك امو هيلإ

 هنم نسحا هلبق رأ ل ةبح اتئام هيف رهوج دّمع ابعمو مايألا ضعب ىف مل
 هد طرح نا ا تااّتق ىدنع رانبد فلا ةبح لك ىواسن رفنا الو

 اهتذخاو ريطا نا.تدكف . ىللا تارشع عيرأل ا

 تي 00 روس ناك ف سعد ةعاطلاو عمسلا : لو



 ب 4؟”؟هةةو ل

 ٍتنأو رضتعا»:كيلال رعاك نم .تيشيح دي ١

 ( ءوسلا نم تيشوح

 سيعن ىدنع 307 اموق هللا و

 نادت )هدي ىاسم كر اا

 بلس كعب ار لاع ا تامذ

 ( تناك اعزو كبشي ام تاقو كءانديطنلا نس

 (كلذ ىلع هلل دمحلاو اولفام سب ) بيجو ليذ قن خيشب مقته دق

 ىلع ةوسكلا نم مسر ىنع رخآت : لاق ءاغببلا ج رتاهأ

 0 هنأإ ! اهبحأو هيلع 2 هذنع ءايشدلا 0 ةلودلا نفديزيمالا

 ناسنالل لؤي اياد دلك نجي عا :.و تلاطإ و دب زيف دازيسي ناو ىطعيف

 نم جرخيف اذه ًانالف ىطعأ دبرأ لوقو هرمظ فضل ةخ

 ءارو شبا لحزأا هل لوقف ةيطعب الو رضحبف لحرلل 00

 .امالوم هلزع يل هللا وزاده كوذيق كاوسق شياو كرش االول 00

 هدازو هاطعأ كلذ لف اذ اذ هيلع هيذاجمو هذخأ او. 0 ترف ال لوقف

 ءمرسكملا ف سار نعم املا 2 لات ايد

 ا مالا انديس ءاق هللا لاطأ لو هال ا

 0 ا لإ احر 1 هم

 : ةيللخة فزت 0 5

 ' ولخيف : هلعل 4
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 جرضلا قئاقشلا خبصك مير فضتب هيف بيهللا غبص بدو

 اال رد هنا ىف نلحا  ةشكتاد نقلا ولع مقيم

 0 ب ىدنشلا ىدشتاو

 رفصلا نم سارك لأ ىلع مايق اهدودق لاوعلا فا 1
 رفصلا علملاب ءاملظلا ىف نقرشأف الئالغ ليصالا سمش نم سبلت
 0000 ومد ردا اذ اينو --انيناملا ىحدلا» اهوللحم . نيئارع

 رحفلا علخ اهراوا نم هتراعأ ىجدلا ىضر ىف ابقانعأ كنب رض !ذإ

 003 1 ماسلا اهناع ؟ ايريمم اتامحأ لع كب
 لا تضف ف مايألا نك اع ف نس عاج اهالثغ

 : هسفنل ءافرلا دمحأ ن قرح اندشنأ اولاق دحاو ريغ ىقدشنأ

 "د ردنعلا علاخ هةيقاكفلا ىف 0 ةاقع ور جنغ ىذو

 اا دال دلما درو مك اذإ هناك لاسم ذزو قفل

 ا( نا دا دهر نوداتاا نما مع تسما نم ةعاج قربخأ
 "الا نأ ةاطقلا ىمات لإ لك ئيسشاملا ةزركس نينا دبع ندم

 هيإإ اهفدو صصقلاك ةعقر بتكف ل ا فرحا يع
 ههجو ىف ني ل تاسلاوأ اهأرق انف هنع هتلص ترخأتف هحبم ناكدقو

 ماتف ؛ ةصقلا هذه مفار نبأ لاقو هلطخم ًائيش هيف عقوو ربك الو بضغ
 0 هناا يكتب امن ايف نأ اردتم اهنخلاو هنلإ .اضدف ةركش نا
 راف ءا21لا ذاق. ةنقرلا تئرتف فرصناو. ايحتسبا اهأرق الف وأ ةليض

 : انهاه اهانخست ام رث فاسلا ىنأ طخ تار 13 نءا



 - ”7ةال

 6 ةضوافو ف يعل

 هنيس نددعا دف لابللا ناك

 امسلاو هيف امافجا اهلا نعرز

 : ارودحم فع ةسنل ىدكفاد

 مس الب ىطرم هر 2 اما

 عال ل هبخ ىف غضأ !

 امج راكي مجالا ا

 00 ملم ىف ةرفصب | هدرو حرم ضاقعاف ردج

 ؛ن وياكأ ىف هس ىدشنأو

 ا
0-0 5-7 

 ةقرز هدامحخإ تَدَحاَو

 ييميع
 : اك قادتشل نادك

 رفصعلا نم روو فثاكت

 ل 0 نا

 حرف ريغ نم كحضي اننوناك ىلإ رظأ

 حزق سوق اهجيد -20قفش نم ريك
 انج نإ ةاعسلا د[ يك

 :هبدشناو لالا ىف تلمعف ةم ناب ىف هيف رانلا لمتدق نوناكهءد نيبو

 ججردلا عقرا َّى نادفأا نم 0 لح و لح سلق 2و

 ةوعوفتلا ١ كفا مك الو هف نواكلا مادق 2

 ماعلا هسا 1 ا لل 0 ان ىدج

 0 را علا ثُثوو ليرد 5 دوسا هبف محفلا ادب 4
 ع ىأ

 هيا

 سهما و



 - ”ةهذ

 يب 017 نفذ اغلا لمع يلا ةاكا كعب

 تنل [بنشو ضلك ل غنا انعام ٠ 0 4 | 0 * 6
 دا يعيق رح قط اطارمو
 هروو فخم ل كنم ردس تاز

 ىرثلا كلوعدب مسجلا ماس تشو

 قتلاو ىالاو ةتارخلا كلااقي

 ا ابسدشمو

 افلا كل نع قافشالاب هم تبع

 ايلصلا ع نم ندلا لق ده امو

 ابع اذإ مهلا رحبلا لمح نمو

 اذا هذه ف اح ليسا تيفو

 اكر و ءنلاو لحرأ ملو او لعنلا | كيلعا مل

 نكمل او سلا ومالفأألاو كتسدو

 ةقارز فص ةضدنل ىرؤر هكا نع مم نب هللا ديبع مساقلاوأ ىتدشنأ

 : طفنلا

 امولك باعل اهف ىف ءارفصو

 هجورخ ىف اهطب نم هلام
 هاتر د ةيلطارا ىو نذل اظمل

 اشح نم :نيليل نيب اقورب جم

 هفيختل ةنايرع. ىغولا "ضو
 : ةسفنل ىدشنأ

 د ةنرلا كنا ىف. دلو

 ةاقق را ضو | فاسو
2 5 2 3 5 

 قاسشاو. قرنإ هفضاق هنت ىقدشتاو

 ( فر نود ري 33 طرد

 ا 6 لعل هك اذا

 ع هل ريصن وج جف ءادر

 5 يدوخ اذا
 3 هنيب ىرت ام ىنفا مف ىلإ

 انم الاو فوحلا ف رعت !تلئس ولو

 ضم ساكلاو ءارفص 5 ر دع لع

 ضضفم اهم نفملاو ةبهذم

 ملا اهسار ىلع تدر أمم ىرخاو



 5ك

 . هتماقا ةدم البطتسم هللا هلدخ ودعلا لفل 00 كاي اد لابقإ

 . «ييح كمزلاو هيل لويلطا نأ اهم نر 1 ل
 ةديشج ىف: محا لكا ىرا الون[ ا عسا

 ماني لجو زع هللا هآيهام رك ذن انتيعر ةفاكو انتاثوأ ةساكك اين

 هونلعيو . تاولصلا ربانم ىلع كلذ اورهشيلو . مسقلا رئاوتو . منلا رهاظت

 منملا عباتت نم هناحبس للاب هجوت ام ناكذإ . تابناكللاو لئاسرلا
 ىتذلا هلل دجلاف  ةمآلل مفتلاب ايواسمو ..ةلملا لع انباع فراوعلا لدا

 هللا ىلص هبدن ةةاالث دا هل انآر اع اع .ةةراشبان اندرفأز .- ةرايتحا نما

 امو ىف مغر هيلإو .هتلكارارعإوا دما ملسو هيلع

 ابصقتب ال ةظوفحم ةبهوملاو ةسورحم متنلا هب نوكي امل . هفراوعب فارتعالل
 لاغ تا 0 11 ناودع ابعجير 1 ناونكا

 لالا ردم سرفلا 0 لاق ع د : لاق ىنأ ىتادح

 : لاحلا ىف اهم ًاتايبأ هتدشنأف هيلإ تلخدف دصتقاو

 نعد فئاع قرم همحلب سلو هةعاؤت تلو فرطلل 5

 سرفلا هلك اذه. ىوش سلو ئدنو ةدمرلا اير 5

 نسف ابل نشا الو كيلع افوح ٠ انماالتلا نيش اف تدشا|0

 سنع نينحابم قزرا ةلظإو اعل انك ان تييطلا فك

 ترتر كتكر فرس اوين يل
 اهنم اهندشنأ ةديصق هللا ديبع مساَقلاونأ لمعف ةلغب نم

 ىعد هلعل )١(
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 ” اجد مالستسالا ىلإ هرسما ديلاقم ايقلم . انئانفب لح ل

 ةرغ وه ىذلا بجر ةرغ تبسلا مو ءادفلا انحتتفاو . مامذ دكدأ انثافو

 اص نم ةاعذ خا ام نكمل لاع هللا فرع دوو ده ربشألا

 : هسا . تا را رص نو . تاكربلا لححت ٠ لاخلا 1 قد لاعالا

 اطلس نعاو ةهريصب ا هردق طخلاو . ئئس مجنأو . ىده لك ,

 زارع هللاو - لقسلا ا ةلكو .ايلملا سا كرا حضواو
 ىلإ . ماثتلا نسحاو . ماظن يح | ىلع ةيراج كلذ ىف لاملا كرو ميكح

 ضصالخلا نم شابالاو .هيوغتسي م راسم 00 نا

 اد او. ':نيفملا قيس كي ل

 0 آ)  نيريوك دملا ةقواطبلا قيما هانسذاف [نم؛انعراسو : ”نيدلا مدع

 00001 امازلا تفلح .. ةلبلق بولقو... ةئيعاط :ءاسجاب نووبشم ا

 ىف نوقوثوم ءادفلا دعب مهف . انلوطت فاطلأ نم هلا ا

 200 نانمالاو نولطتلا قر نوربم صداخلا عمو نانحالا 21١

 رعحتس ا بة الا نكارإبلاو : ةحزانلا 00 نم 000 م اور ا

 مانعتاف مبك اكف ليجعت نع اهب حشلا الو الو مبصالخ نع لاو هنارامإ
 0و 0 5 0 هو اع 1 ناع الاى ٠ يم

 ل

 بر ىف كغلا ىمأ . ديدهملا ميظفو . ديعولا فواخمب نورقللا ةضفلاو
 زوفلا كلذو ءازرلا 07 فاما لجاعب نيشثاو ىلاعت هللا ةرجاتع ةعفصلا

 ناموا ردفلا ةانانع تاتتخ ناكااذ ملاوحأ ة ةرام نم انكرادنو . ميظعلا
 منو 52 0 0 نيلفاق 1 ال1 لواطع
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 لجاعل أعل تساك 1 نيلسألا نوم مهقر ىف نمو ٠ نيدحولا نم مهيدبأ

 انضر راطمألا تاس وابيك ةاعبا ضلال م فل

 هعجىلع رفوتلاو : هعازتتاو ىبسلا ءاصحال . لا ميج ىف باحصألا

 لد ا دع ال عا ديغ نم اقام م بكس لا
 ا لقا داق 5 7 ايت يع اناا انا

 ؛ 0 ليخا رمت 7-00 حامرلا 7 عانكلم نم ىلا مانفْضَأو

 5 جالعأالا هود ةروازرا باجيأو ةقراطبلا راك 5 ١

 خي نط تاقلا ود امم كولا ان اع لزب و نضححا

 هعاسأ نم ةعيبلا ىوذو هئارظن رئاس ىلا تغري ةيدفألا ةماقاو ندحلا دمع

 ىأو .لاومالا لد هتدضاعمو دلاوج الا هتاوام متع نيا 7

 ل .هرك د ليجتو 5 ا هركشوا كلذ ع درفتلا الإ انل هللا

 ةيان ص[ ام تس قفو منأو ةفآر ءن 5 مدحلا تاقثو نامغلا رباك أ

 ثيتارفلا نم موعيمجب اربع ا 1 ا ةاعار 0 ل م

 ةرواحم انت ةيلعلوزنلا ف انيلإ برو هيلا تاس,
 ىضتقا كلذ : فيصغشتلا لابحلا ةقرافم نم ا . ةيعصتسملا توردلا

 اابررع مدقأ . ريرتلا دعب: حلالا ءاضمإ نونه زو نيسسلا 0
 ا علا قرذي عومجب .همازتعاو هبأر بقاوع ًامهتم ناسك كمادقا

 3 :- نلولا ةةويدكم كنار د تتش, تواقو

 مرد 3 ودعا © مملع ةح اص ليو لشفلا ل ةددعتشنا

 ا هلعل (؟) حضاو ريغ ىنعملاو لصالاب اذك عى
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 حشلا ةعواطمو ةلفغلا نا تايللا هش ل دعت ٠ هلضف زا رحاب

 صالخالاب ميدتسن ادم هلل دماف نونظلا للاب نونظيو ةحارلا ةنك اسمو

 جنم واكل اعملو هللاو د يديد لعشأ ىلبصو هيدابأو هفراوع دم هيف

 ارجل. ءانك لولظت نا نم رظعأ الع ةيملظتلا هسناو 'ءاندل ىلاعت نا

 اب ةراشالاو ..اهفلاس نم هانز رحا اع فارتعالا انيأر . ءازجن لبا نأ قم

 هللو 0 و / امسسارح 8 4 دارس ىلع ردك ا انا نم هانلاق

 داولل فوفالا نم . هيلع انضضح ام انلماتو . هيلا انبدن ام انفرع ذنم ةنلا

 عرصب ا هر يمول ويمد فاو ني نيفلاخملا لاتقل دب

 3 هريخ مايالا لوادت ءالبو : ١" مالسالا ممجت حتقو . 4 ءلاغم 1 0

 00 رظن لغاشنت الو : 0 هع

 سرح اهف . هاندا امالا رخد 1 ال هاما ام لإ هل ااهملات ديت الو

 ميك ولم اندبعتسا نأ كا ديك لكلا تتكلم ةمالا

 ا نم تفازرلا اهلا رقنلا كئاتكم“ يهايرك انسحنو . ا

 هتخأ ناو هر وصل مب لب 5 18 نع نوما انل تراسل

 داغر . كاع قف قدا انلدأ ألف .| 5 رعصو ةمعار 7 قانا اناكمأو : أربق

 ىلا مئامد نع فويسلا تلدع . لاح فرشا ىلا زعلا نم انب ىلاعت هللا

 تعواطو. اب حامرلا تلصن و , اهداربا اهرادصا كلدنتنساو .اهداغأ

 ىف عرضتلاب انيلا تبغرو . ةعداوملا ىلا ءادعألا انتحامساو . اهنعأ ليملا

 "الو. .هنم عانتمالا انعسي ال ىذلا ءادفلا بلطب كلذ اوحتفتساو . ةلءاسملا

 ١ 1و انلف» لوألا ىف ناكنالا دعب ان ارق“ هنع تارضآلا يف الوان دج



 ب 4«هأ

 : هنءارق ل

 وردا ةيلتانلل ىانللا هع ان كيس! لا نقلا
 لاف رهاقلل امو فقو : لاف ترض ىراه.ربلا ركذ ئرج دقو دابعب

 هك ذي نأ دارأ اعاوارا زمنا: رهاقللا كايف نانا 0

 طارد ع2 نقم ىلا كا حام اع ىأ 5 كلهأ 5 وتو م

 خخضخلا وه تطاغ مثأ : لاقف طرضحلا وه سيل : هل ليمق . تيفوع
 دسار كس

 ةئامغ 0 ناسهو نيرمد جلل بحجر َّى 0

 0 م تل

 هلا 3 ةنسملا هلامعأ ماخ كلذ ..:راكو مريغ الو هلع كولملا نم 0

 ا دع كد 00 عل !انوهف فسالا حلا ةغب ل

 ا ةناتكلا ندا ن ه تقرا ف هب رضح نم

 ءادفلا ماع 2 ةيعرلاو 00 نم ناكل || َّى نم قلل كنع كي ب نك

 هتءافكب هللا 5 الوت انباتك : كلذ ىف هنع تبتكف هيف لالا فصوو

 طاع نفاس كنور ارجل ا را 4 انني

 هرك دف ريشناهن هللا انطتخلا “ىلا ءادسإا سم انما ا

 زوفلا انةفوو . هلمث 000 ف ةيوعملاب انملوو 1 و مظعع قضم ا انجتاو

 لضالا رك 0
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 ىلع صوصفلا ”ىجن نأب لجرلا نم ةظحج , لع بمللا ىلاوتف ابعلو امه
 ءامسا ىلإ شيما ةبق نم هسأر ةظحج جرخأف دادعالا نم لجرلا ديرب ام

 00017 21 0 اذه نىسيسا ىلإ ئارسل لات تا تطاخب هناك لاقو
 00 الجر لأ نر و ل تع لاك كدحو

 "0 كاملا نيو اع" كم * ثائأ هلا 1 0

 دا ل11 الا عشك نان ةالصلا"تقو يفرم نأ دنرأ ٠ كاف
 ناذالا هعنف كلذ مق ريغ هدجوف . امقوريغ ىف ةالصلاب سانلا عم نذؤت

 0007 لان هنأ ةيرد نارك ىأ نع ةعاج ىتدح : لاق دو
 ار يللا رع وال قلم قانناتكألا نايم
 معمل نامع وال رع لهدم همس لك ١ ناكل ىدتمأ لك الا دارأ

 كرا ا ةزلح ن ثراحا ةدييصق 0

 ا
 انك كل كفو ةاصتلا هده تظنح اذإ : غل لاقف

 000 د1 كالا دل ادق الك أذ هيلإ نكلنف همس لكل ململاب اعد

 ااا رفع جرخ دأب ةرلح نت ثرألا نآؤد بج للا جرخ
 0 اندرعلإ لخدف هتظفح دق ىبدجوف ص هريتعب د همظعتساف

 50 اكل مساو ركب وأ ناكو : ؛ لات :قدلعو 0

 0 3 ىاكرتك 1 وأ ابكر ترملا نواو3 هيلع ارش ناكهنم فخأ

 001 ردوالإ رعاش ناوذفلع "فرق طق'هنر امون طق النج

 اننيس هلعل ( )١



 ك0

 لعفأ تورت: لاق ؛.اذام لثم : هل لاَعف . مهنع دعب ديرأو ىردص قاض

 قو اك اطيفل اه" قوفلعف ا يكتم الواب عا الاس
 ىلع تمم دق تانوعم هلو ةوعدلا باح جالحلا نولوشيو نوجر خو مهل

 ذنم يلا. نمخن الو نأ كينج ؛اذه ل: نوكي ىحانأ نعو فقالا و2
 - ِِء ١ 1 م ع : 5 7

 انف هلع لالا قلك لف ملف ٠ ءارقفلا ىلا اهفرصا ىل لقو مارد 1

 اليوأ اع تسلخو اهفرع ةناوطسأ بنج ىلإ عماملا ىراوب نم ةنراب تح

 ىلا تح دغ ن 0 ك1 ادق ىتليل تبو ىلزنم ىلإ تفرصناف دحأ هم

 ةااصلا ع سو طع ا ل لصأ تضخو ةناواخ ال

 تب رض اذإ ىبإ اولاق نأ يلع وعش ماردلا كلت مهتيطعأو هيرابلا تلك

 ءايثأ اذه لثم ددع دخأو. + لاق : ماوذ ىش ق'رابغ تارثلا ىإ كلا

 دي 4ك ناوك هو قش اسم : لاقو ..ةيلا دمي مو هصدوو ةل

 كلتو هرصأ رهظو ةرم لا نم جرخ ىتح ليلق الإ ىضم اف .ناش اذه

 . ةنعراشخألا

 ْن ىلع وأ :ىثدح : لا خخ ويل كلا فسو ن ا

 2 ا قو اهلك أذ هظحح ةوعد ىف تنث 5 رعاشلا ىلار ءالا

 نحو هماعط نم اهلز نأك هَلْ هظحح هللا | مدعف لخو 3 ا دإ ىنغي وهو

 ىنأف ميس ى ء وألم :قاك لجإلا أكو: لات . ماعطلا ىلع اليخت ناكو لك أت

 هظحح حملت نع ظيش هقمر ةظحجو ةغراف ةيروفيطلا لاشو ةلزلا ىلع

 اهانعضوف . معن : لاق ؟ درتلاب بعلت : ةظحج هل لاق غرف الف كحضنو

 أوماعف هلعل ( )١
 ع



 كرو اد

 0 لال ل اكو اضارقم تالطو كينرتساف : . لع وأ تارض ةعانلا

 هد تانفذ ادهام : لاق ول نم تحض هتصصمف دنحلل نو

 آه ءفراجو : لاق قدا فدس ادهي ابكت. ىنر ريغ مدخأ 00

 همالك وشح ىف لو ال ه.داع هلا ان امو هر ناو

 ةوعدلا باحم هنا لات ناكو :لاق . ناسحالا ميدقاب اهريغ هتاقوأ رثك أو

 هيلع هدب حسن لسو هيلع هللا ىلص ىلا راسا تروق قنات ذاك

 012 ىفاع تحس ناك ام: لاقو تيدحلا اد. تدك كلذ نع هتلاسف

 نالت هيف ناكو نادملاب ةلجد ءىطاش ىلع حارق يل ناك : ىل لاف : لاق
 ةريثك لاجر ىلا جاتحتف هيف عضاوم اهم مطيو جرختست نأ ىنبفي ءايشأو

 0 نأ 9 لبف : مل تلتف ىتوفرعف ءارق تناكو هيف ةليل تنك

 00 كانك ااودحاو ضر الاب هلواتاووستو ةلبللا حارقلا اذه

 0002 ف اسر راسدمو اعسأو كلذ ازامبف + هرج الا ان 5
 : اذهب ريغ ناككام او ديكو. هوحلط] ككالا| : ةماعلا

 نب نسا هعم ىنلمجح : لاق ىضاملا ديبع نب 3 نجلا وأ ىندح

 ءىرقشو فوصتو دبعتو ةرصبلا عماج ىف و كاذ ذا | وهو جالملا روصنم

 0 كاد د! هرمأ ناكو كلذ. لخسو تالاهملا كلت نعد نأ لبق

 هبومسي امو فوصتلا قئارط نم تازجالا هل ىعد ةفوصلا نآ الإ
 0 اثاو يدا للخ 1 َ لاك .٠ ةيفادللا قداارط م هيأ تانغ

 ا : |( دي + دما ا ١
 7 ار ىلع تلم دق . ىاح تافف ىرجت هع ميم سااح

 6.( يا
03 1 ٍ- 

 دقف اثيدح دابلا اذه لها ىل ريص دق : لاق ؛ ل : ىلاخ هل لاَقف ٠ ة
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 ىنامن ةدم اهعم تق اف كلذ ا ا م أال ل لا معدقو

 تلشف ىدد تشب ؟ "رح فستاذ اهزداكسيىلا حاد شو 0

 ما سا ةدم دعب ىرخالا تلش م لاق

 ةحصح ةحراج ف قبب ل ةنس لاملا هذه ىلع اح

 ةراشإ لع ردقأ ال ىررط لعام 00 |ام هب عمسأ يف

 دّقفأو ءلتم انأو مطأو ناشطع انأو كرتأو نايرانأو قسأف ءاهإ الو

 ةنس ىدار“ ميش أع ءاعإ ىلع ىلع ردق 0 ىد نع مفدأ ال مئاج انأو ماع طلا

 ؟ فيل ل تلامف ىعابلاس 3قحفوز 000 ار تاخدف

 جلد: مف .. ىطنف تش الو رف لا عمسأ انأو انهلب تلاقق

 ناسا كلذ عيمج 1 250 ىرس ىلاعت هللا ىلا تححضو كك

 هلك ىبدب ب 5 ملا 0 ىعسج نم "ىث ىفالأ دجاج

 نكس ناسا فنك ضار 00 نيس اذيدق لال

 فارابص تكون نم تبحعف ىردص ىلع ىددو تبتناو 0 مالا

 بهو دق هللا لعل : تلق مث كلذ ىف ةاركفم لزا اورد ع
 : 'ثللقو ةفاعلا ف تسمظو تحرش تترخادو عال

 اتسننو تضِيفلا ىلإ! لخر ىدمححا تق. يطا
 تلزوىب ةيلقال عاق: تنمقف تكرحتم كلدك ى رسل تاعفو كتل

 قرط تمفرو نادلا ىلا تفتر هيلع امور تاك لا

 يدق اب : تلتف ىناسل قلطنا مث ترس دانا اذإو هتك اوكا

 تاقف ؛ ىلعوبأ : تلاّتف جوزي تحص مث . مدقلا كناسحاب ناسحالا
 ى
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 اذكه هلك اوأ انأو لاملا حار نأ ىلا ناضمر نم اموب رشع ةسم عماجلا

 نوكي ال تيل هلل انا : تلف اف تام ماياب ديعلا دعب ”لعنا انقرتفا ايف
 اضل داو هناا

 مساقلا وأ ىف فد لاق قرزالا فسو ن نب دمجا ندخل يآ ىدح

 ل 110 ع اسرع لل الياثا ناكو ردنا ملعب روبشملا رزخالا نب ىلع

 هيلع ملسأ ىولعلا ىح نب ىهاط ىلا تلخدف تججح لاق : ىسفن ىف

 الار رد لاف. هللا ردك 000 هيدنو هل اعف 35 ا

 ك0 ىلإ كدتصو تاتريخا تاق ناد كرذع  كابقو قد قام

 . ى اك لحفا : كانو لحزا فحم : 01 3 لق نم كل قردع

 مطق ىلع كيتاعم كمانم ىف هيلع هللا ىلص دا ار تتااكلاف

 0 دع ىنابوص و 5 2 [25 ىع د 51 ةذعإ ..رطت كتاف احا ةئفملا ناعم اذا ع كتداع

 كيو ىدصق نك ا 3 ل كَ هل تاق 0 و ةئدملا نا أف

 طسب ىخ نس هاط ا ا كل لاك: 10 كا 1 ا نم اال

 كا هللاو 0 اح 5 0 كا كت هل ضف دلو م الف كادع

 مونلا ىف هيلع هللا لص هللا ل 37 ىلا : لاق : ؟ اده ىديساب كل نبا نم

 : 0 ىلع ضب ىرح اهب يبربخاو

 0 05 5200 ها 30 2 00

 ى اظوم كاف امور 50 00 اق ىبرب 0 اص 00 دهاز دياعل ||

 ىالوم ةجور ىتس ثحوربو ةلاحرلا مك 0 ىسفنل تلص ىنمتعف

 )١( ؟دفلا دك جرفلا 6 ةباكجلا ةدردو : <١
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 قفدروق نار رتكو هيلع هضرحا يزول نكس

 0 عمجم نأ هفو ا 00 فاحسا لا! 5 ىلا تكلا

 و قحسا 0 ىلا 0 قيضرب وأ. لصعتت الو حزبن الو

 لاقو ىننلو لو عماجلا ىلا هحوتم ا دروام هتفرعو 0

 نيْخ هرمؤح اف هيلا تل 07 د تاق : اده لثم لع درو

 كابا ع ءأ ال ىأ نط : ناك مالكلا قى انحراجت انعمتحا

 لاق يلا كى نراند قزر عايضلا ناود ناب ىلع الحار 0

 رع ىلا العلا هتني ملف ناضمر رهش نم مو لوأ ىف ًانعامجا نآكو

 نسا ل الامم انا تيساتك هج لاو 00 ردلا تن

 كاف ..لالل وز لصعب 0 رتزوولا سعأ 5-0

 0 ىدوعقف أ 0110 ّ لاق 8 مد ا 2 كءم نيلخلا كيدس ل 0

 فرصناو هي رذفف 1 ردتعاو : عمل ناو هش ل 3 3 ام

 لضا ك0 2ك دلاز ةيق هل لاَ عماجا نم عضو نإا اا تيما

 راكم فلك او املا ىدتس ةراد.ىلا دهام

 تبدو كم ىراطفا ل ل نأ اا ىلإ م امو م ىاعطو ةفاكلم ءاؤ

1 0 
 2 | :هأ اناودهللأ 0 رايس كأ ى

 هب. اوقتتضت انداعظ اوحرشل - قارغا تلتف كل فارع 7

 اص 34 افون 4م 2 08 هو اولعفف : 5 ىلاوح نم اع
 | 2 : ٠ م 06

 ىف نيمزالتم لزت لو هسفن تعطقتف قطنلا ىلع ردت الو ريشتب هنولو
 قاحيسالا كر 400
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 ةنايذ ةهروص هلع لوللا ئارع 0 ضو ىبنآل ناك : لآق نئحونتلا َك نقرا لا

 رياطتيف ايابذ ءولم وهو نامالا ناكد ىف هلعحف ةدحاو ةعقد ريغ هدمها دقو

 : ةعفد ريغ كلذ تدهاش دقو تحت داع اذاف تداع يحن اذاف باذلا

 لوابلا 0 َن توقعي ب فسوب 3 د نشا 0 حب

 ردح تع قايسنلا 1 00 نب ا 57 كات ل ىندح لاق ىو 1

 انك كالا ريزولا هنأ ىس لوو هللا ا ل 0 ا 0 دسادأ

 اولا 1 لاقو سابعلا و 1 هزرمعف تا ىلا بنج

 1 مجراف ى خاملا ا ٍ 0 ا ا ف ارا عاملا

 © هيأود كا ا دنع امو دك لاق . هصمق تكييفات

 هداف أمف هبصيل دوكلا مالغلا ءاؤ : ةاودلل ا 0

 ةي رشف ةنان ءاث ةاودلل .ءاملا تاه كلو“: لاف م الغلا ىضمو هنرشو

 1 و : كاف ع ا ةاودلا نم هي من ىضمو ان

 لام 9 هبرشو ةدخ اق ةثلان را ِ؟ قي الو ةاودلل ءأم باطأ

 ” ةاودلا ف هينضف م من: لاَقِف . ةاودلا ف صصت اند مالغلا

 حالصا مآ ىف رظنأ نيعبسو عبس ةنس ىف تارفلا نبا ىنجرخاو : لاق

 روبح 0 0 ةفوكلا لع الام كلذل عبو مسوملا تاعقو قرطل طلا

 ا ا دع عبو حلاق يدق نع كا نك اح ايلف ابلماع

 تراصف 2 دعامتو ككل ةبل اطملا ىف هلع تدصمتساو هيقكف اكد اع ا

 7 1 0 ا ةلجلا 0



 كازو -

 ماَمَق هفرعأ لو ىتقرعف هيلا تلخدف هفرعأ نكأ لو هتبطاخ ولف ريملا

 5 : لاف . ةيسكآلا لاح هل تركّذف ؛ كتجاح :: ىل لاقو مركأو

 دملو ٠ يف اقرت لالا قف نعم ايامثب اد ءاسك نيس: تلق

 رك ذو ىناكب | ام هتلخ نم يكشف تانويبلا لهأ نم لجر مايأ ذنم ىنءاج

 الو دحأ نم اهبف هل تعمط اف اهرد نيثالثو فين ىف هصأ حالص نأ

 هئشلا هده قى الر دروت 5 اهف هتبطاخ نا ىن ىت أ ملعأ نم رم م

 هلاح ريخي هل لصح *ىبث ىف اندهتجاو ةعاج هل انبطافن مشاه ىبأل بح كك

 اذه هلزلا ىذلا تردلا ىف ناكدقلو تك الو لزق كلذ نمد 7

 اوناك ام كيني راجنو ءانتو تانك كيرلا نم نانو 007

 ىوتحم ن« مويلا بردلا اذهىف امو رانند فلا فال" ةمبزأ ناكمنوكلع

 . نيهاش ن نارمع ىحأ ,نايرفلا نأ زيغ جرد فالا ةعرأ لك

 ىاغرقلا ايلا 000 اق ءاذحلا ليي نب نيس 1 0

 سانلا فخاو ةالصلا ريثكو ةعكر ىف نارقلا مت خا نما ناكاف فر

 قرطلا قف ترحل: لاف اصهرو 2: 3 ابوح مدشاو احور

 ىل مقوف مومغم ناسنا هناك هتبج ىلع هيد و نأ ااح وهو طوغت ثنخع

 هفلخ هلدب كئيجت الا نيفانم ةمومنم تنأ ىتخأاب تلتف هب لوا نا

 2 كلو اذا نع جيدا كا فخم هللا عرس

 . مويلا كءاذغ ىنكي ال ليلق وهو ةعاج مكن أ
 نب قحبسا نب توقعبإ ن مههاربا ن لع 4 ع باطما وأ ىندح

 نارك كر ه0
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 الف رفكت اذ وه : لاق هتبعالم نم هليسر منتماف ا

 تامفد هبلخف هعم سلف 00 | ىلع هبعالب نأ هطراشف كععم فل

 الآ ار دك اراب طم رعلا فقأ فئاانع ل لاق

 . حيبق دصق اذه سبل

 مهمابحتساو محلاوحأ قيضو هيف سانلا رفنو اننامز ةدش ركّذ انيراجن

 سانلا ةيصونو احالصإ مهضعبو اطايتحا هيمسي مهضعب نا ىتح لخبلا

 ا سانلا كلسمو سانلا تالماعم نم راجتلا رذحتو هب اضعب مبضعب

 كل د ا تلا وأ فورا ةناغاوأ 0 دحأ ىلإ نادهألا نع

 :ثسو ن دحأ ن 0-0 0 مهلا وخلا قيع ا 1

 مردلا فلالا اناحأ ننال ملعلا لهأ كي كل

 ددع ةلق عم كلذ ىف هبطاخي ل لل جاتحم ال موب ىف رثكآلاو لقالاو

 ناكو هتحمرق ةدول عتيل هطبتر نأ اندرأ لجر مدق دقلو كاذ ذا انباحصأ

 بتاكلا فيفخ ن ايا ا 0 مرد ةثام ىلا جاتحن

 0007 اك نمازعأ الكرو اناكأ' نم ناكو تاقفثلا ناود بحاص

 لجرلا ناكو اههرد نيسمخ امهنم دحاو لك رهش لك ىف مرد ةثام هيلع
 رضح نم ضعب امو ىل لاق دقلو نينس دادغب نم جرخ نأ ىلا اهذخأ

 ةيسكأ ىلا ساوملا لهأ جاتحم : ءابقفلا 1 0 را ىلا

 اف ترحاق كلذ قف ةللاحأ نمف" ركفأا تيفق ها صرق دمف

 . لهأ نك و ا قط

 سرق درب (؟):لصالا اذك )١("



2 - 

 0 2 7 ا | عرق م
 ا هل لا ةلمل ةككاجح لاق وه ىندخ 2 كلاك 2 ةيهمصول

: 0 

 ا 00 اض
 ض0

 وح ةلبللا ىدتع!ت نب :أ ىل اه تلو ادا

 نتسد وأ 1 بعلن و ىلصت : لاه

 باطو انيعلو اندنع جارسلا لعجو اني اصف . فرصتتو ةشلا تقف لإ

 ةااكسجا 0 ا 7-0 نع لفللاو هانلصاوف ىعللا ىل

 000 نادال انعامس كلذ قفاوو رجو ديدش سعت اني

 هيهنأف ىعم مامق هوبيجل ل هنأيلعي حاصف . ىنأيق نم دب الويس دا

 ةادغلا ناذأ وه ناذالا اذاذ انرظن انجرخ اناف . هددد نيب اوضما : لاقو

 را الا لك ناك كو ع . لمد 7 تضضم دق اهلك ةليللا اذإو

 دقو هل ليق نم لتماوه اب زييسلل ردع انآ نكس نا اا

 1 لك بل: كرايرو كتم لامه : هللا الا هلا ال 00

 ع ردملا ادهم جا نم انفو تلاشلا كاس ١

 0 :لوميف ءايشأ مرا ثلا لئاضف نم فصينأكو

 0 ولف ةريصيلا ةدش هاعتو رث كنا لع نا الا) ترد بللا

 نينس ولا ديم ام نؤيملب نضرالا لها قا الا اهات ف روحا

 را ل هاوار هلق داب تسد اف عقو ام

 هل لايف لل ةيطرةخ ال ناز ةرتلا ]سلا لكس 0

 1 لايق _ ىلا لك 0 : بعللا هيلع هجوتملا

 هيلغ داب ض 0 5 فاغ اذا ناك مه ل 0 نيبلا تبا

 ع 0 تيما هلت 4

 (؟1)



 كا 0 ل !

 قزرلا بلطو مايصلاو ةالصلا ريغ فرعتال نامزلا اه ىف اهرب تعمس

 دهاشأا ىف نآلا ىلا ءفرمتالو ادج ةنيد نآلا ىلا قتاع هوجولا لمجأ ىلع

 . ةنمزلا ةرولعلاب الا املها دنعو

 الا ومنا هلا دلع قب ةبتع فاسأل انأ ةاضقلا: طاق تسبب
 لهأ نيو راص رانلا لهأ كدا 3 كذاخ ثالث 4. نك اذا دهاشلا

 ا + ناك اذا 'دهاشلا نال ءابللا ةلقا لاق ىهام هل تالقفارانلا

 0 د1 ىطاساو رانا لها نورس راهلد ةطدف هلا لابغ اكل
 كاصِخ نم ءاحلا ةلمف ريما ىور ملدا 8 ناعالا لهأو ناعالا نم

 نسحأ ىتم هنال نظلا ءوس هيف نوكي نأ جاتحي هنأ ةيناثلاو . رانلا باححصأ
 ءىبس ناك اذإو رانلا لخديف لاحم ا دبشيف تاريوزل او ةلمملا هل تمت هنظ

 0 نم ملالاو ىلاعت هللا لاق 0 د قى نيلا ءوسو 2 نال

 تف ملم هيف دس 02 ا لاق م نأ اقل 50 هةر رانلا 0

 كلَد لهأو ل ا دوم مف سبل لسان ا

 اونوكي ! نإ نومس قي ةرشلا )ا ءالؤه ىلع ةليحلا لودر مهلك ردم ا

 ١ مكادررسلاو ءاك ذلاو ظّقبتلا ىف نش الاء انش

 له | نم مدعب ىمدختو ىبأ مدخت بحاص نك ناك لاق 0 ىنادح

 00 هل ركبحسم ناكو مكانا وأ هل ل امن اها اع

 لع كنب | ماسع !اخإ تاكو 8 نوبعالاب اواك ىبامع نأ 92 : 0

 هربظ ىلع ىعيف هئارو نم مدحأ “جف مانلاك هيعارذب كلا و: نص وألا

 هربظ نع اهاحنف كاد 0 تدل ىضقنا اذاف أم ردشلا 38 داع ةدع



 دا ا ا

 تي ل نا يما تلد مابا هع تاجا

 1 تال ردع كونا : ليلا ل نام يالا جن كارم

 قام لاق م هيتفش كرذ > تلك“ لسا كلاس كر

 هللا مسا 7 ىل لاق مث ىنسلجأو امهذخأف ضدي كيدب

 نواف اهذخأف .تلد راك لما را تاقف

 ىب اشف.كيدي ىتناه :لاقق ؛ ىنما فلا تان هللا مسا ىلع ىشثما : ىللاق

 ةيفاعلا كل هللا بهو دق : ىل لاق تار. ثالث كانو لف ا

 مدا قع لل هارى كيسا الانا اك يدا يوضنو كا هيدمحاف

 تان تاقاكف الع لعب امت اعيش وال وبلا سرأ ىأ مداح تطل

 أو تينتاف موتلا ف هيعاشا لص للا لور تيار دك ىلا

 اهنه هلع تلا رض تاالوخو تءارب نإ ء اك تلف نس ا

 كحنو : زوجعلا ىل تلاّقف . ةيفاعلا كل هللا بهو دق : لاقو مونلا ىف ىل

 تلاق نأ ىلإ كيدد ىتاه ةلعلا نم تكرب دق ىنوكت نأ. وجرأ ىإف
 كلذ امتقرع نك ألو مونلا ىف هيلع هللا ىلص ىنلا لق م هللاو ىل تلاقف

 تاعفف تسلج م تبعتف تءّنف ىوق : ىل تلاقو ىنت أذ ىدب اهتيطعأف
 8 "دع اورثكت هيك وتم ممترضحن دسم تقلا ا ثالث كلذىب

 000 نأ ىلا مجرت ىتوق تلاز امو تلتأ نأ تاك يسوغ

 نو عال كادريف 12 را : لاق . ىب ةبلق الو نالا

 اا دهو او عروأو حل ملصأ رهو ةحص ةيقازاثالا هو ةيمام ان < لا

 ةدشلا دعب جرفلا عجاريلف راضتخا ةياورلا ىف (1)



 دل برا

 كا قالا ةيجاولا + ضأ نم نآك ان ىب لصتاو هلثم ركذ ىف ضابمتالا

 ا”! راحل ىف اقام للا نمو ؛ كلا اذا كتبي دعب ةيوشنلا

 "ا امرا هلثم 8 ككل : هرظح ةءورملا عرشو ١ ا هاه

 الا 0 كس ذاق ىوحأ اهتايص نمر هددج اع ذاذتعالابو

 كابإو 2 0 أ هللا حابمش ةلاسرلا بدأ هةنشدتو عرشلا بجوم ةيضصر

 . مالسلاو هل ردَقلا رايتخا طخس هرايتخا مدع اذا نم نوكت نأ
 0 ل اك نا دبف ن دم ن دعوا دع

 ةاحسم تناكو اهدقفت ىلإ ةاكروهسلا ةرريتع ع نصا ريع

 1 0 الو أاهربغ 0 كتي لإ كيك كيال نأ ابنكم ال

 اعاو ةريصف 5 رك الان ءاجيإلا قو كلذ 8 اهمدخت نم ا ناكو

 دم ىنأ ةيراج ىنجت ملبف اهرمأ لتخا يأ تام |هذ سانلا اهربي ام اهتوق
 اوم ف 8 ا ابنإو 0 0 ا مش ا كل ىلهملا

 تشمدقو دغ نم 2 ةروصلا كلت ىلع ةنمز ةليل ىف تنأب دق مايالا

 ابمأب نواتني س انلا ىرأتت ' 01

 لوط ىلع 4 هنمز ا ههاش نم ةقودص قرد نم هر تدق مسوملاك

 0 ا كردفان تربع ىلاارذ تمل اقارب ا لعاابقل اسف نينلتلا

 قلملاو حايصلاو مالا ةياغ ىلع اناو تك توملا وأ جرفلا الب وط

 الجر ناك تنأر مونلا ىف تاقثتسا املف ىنمدخم تناك ىتلا ةأرأا ترجضو

 نب ىلع هتنئظفا ٠ كوأ انف عال لاقف هنن تفتر 'ىلع لخد دق

 ١ ةدغلا كعب جرفلا ىف ةباكملا تدرو 6



 ا

 م ناتو نعيس تاه ء رداغل عفترب نلو

 كالا حرا للام كا يطعم الإ از طال ا هيدل نيصلخما

 را هدنح ؛لختل هدلص قدرك د لج هسا لان

 ةنيلا عا كله نم كبل هتظلل لا اره هات ا
 مظيغب اورفك نيذلا هللا درو . ميلع عيمسل هللا نإو ةنبب نع ىح نم ايو

 ناكو :لاتملا نينمؤال 0 هنا هير ا

 هحتنمو -همسق كعاصَو هيلع همعت يملا انال وم هللا انهو ( از زع ايوق

 تك هلإ نيلصاو ةداعسل |او ريلا لعجو . هيدب ىلعو هن مياصأو ٠ هنلإ

 هلت[ سلا هالو قفا اندللو ندلا يف هنلبو . هددسحو ةءانعا

 ديسو:؛ هتلود" نع ةاوكلا نع فرصو . هتحبم ةسارحن نال

 نم قشلاو هنأر ليمجم ىظحو هتمدخن قفو نم ديعسأ !اذ . هتردشل' ما

 نع باذلاو هنع مفادلاو هيلو هللاو هتلجو هلظ نع جرخو هنزوح نع رغ

 انبسح وهو هئابوح نع ةعفادملاب مبلإ نسحملاو هئاقبب هلهأو مالسالا

 . ليكولا منو

 رك ذ ةلودلا فيس ريمالا ةرضحم ىرج لاق ءاغببلا جرفلاو أ ىنثدح

 ىل؛ اقف ةباتكلاو لسسرتلا تيدحلو هءاعصأ نع هضأ تسر ل
 موز هن زمت لخرلا اذنه ىلا كبت نحةمقؤ ظيزإلا لعةعاسا كلل ١

 1 : .اهتظفحلو الاجترا هيدب نيب ةعقون تنتكف همعأ

 نحن اهف ةبطاخغا نم اكلم رعوتسي ل طاسبن الا ليجس كلس نم
 دعاوق هلعل هيو



0 

 الإ ةينو . رضنلاو زملاب ةلوص وم هلايارو . دادنتلاو تاوصلل ةبحاصم

 لعو . ديز|| ىعاود نوكي كلذ بسمو . ركشلاو دملاب ةظوفحم هدنع

 ةليلللا لئاضفلاو . ةينسلا ميشلا هذهل . ديأتلاو نيكستلا ففاضت .«ردق

 هنع هعافد حدبو . ا ددجم ام . ةيضرأل || ةديججا ةيوطلاو . ةيلعلا

 ةانعاةطوا للا هتلك ل مجو . هيلع ةمعلو هابل غبسلو ٠ هبلإ ةناسحإو

 را نيوسدإاب رئاس ىف هللا هتنث همساب هوسو . ىلفسلا هللا مهسل

 | هلل لطتتو ٠ هركذي ىلانتلا لع“ ءاهدلا ةكيرمشلو : هالو وضل هللا
 ىف ةبغرلا هلإو هالداو هلكوخ ام ىلع هلل دملاو . هركشد دعبو برق

 ىلع هثالعإو . هابقعو صأ لك ءدب ىف هتسارحو . هاطعأو هلون امف هندايز

 10 دلال دعا _.ءاداعق هواش نعازطقو“ . ةاوانو هديل وم لك
 : ندد هير را بركس ل دلي ا ىلا اة رع لو

 00 كل لع تالقالا نمسح ةنذؤم,. لاحرتلاو لكلا ةدؤم
 000 ايم نفاع د عاعدواةيطرلا كلك ةئاقا اضبسألا لقلأو
 نع كوكا اع هنلإ ت 000 وهو . مهئارا ,ا فالتخا

 هلف هللا قدص دلو . ديرب امل لاعف . ديمح ىلو هنإ . يدل فلزت ال قيفوتلا

 امب قّمحو هتءاط لهأو هئايلوأ نونظ هزمع هللا مادأ انالوم ىف دما

 هلل ثركشف همعن دينعو همدخل قئازيدش هيئادعأ لع ةزوبلغ نم هن لضفت

 اهرادقمو امعقوم تبسم كلذ ىف ةممالاو قيفوتلا نم هحئنم أم ىلع لاقت

 اهب ظحلا يبادلاو ىصاقلا ىلإ لصيو أبنم ريغ ميو مهصخن امو اهعضومو

 لصالا اذك 45) ءادللا لعل 2(



 هن فرت 07

 : هلو

 8 رطس هذ 0 ضاس 2 ع هيلع ءاملأ هك

 رحبلا قش لاح ىسوم ا نقل بتتسا نيح م

 تاقتت ىنأ امعيخأ ىلع افلاح ةلودلا رصان : ميهارباو نيسحلا ناك

 ةلودلا رصأن نب دم مهخأ لع هضق يقع ةلودلا رصان نب هللا لضف

 هل نييراخح هلامعأ ىلإ اجرخنو هتمعت لع هضبقو اديقم ةعلقلا ىلا هن هداعصإو

 هعم اوعمتجاو تاغت ىنأ ةيراحم لع ةلودلا رصأن نب نادمح نيئطاومو

 كالا لخدو نادمج مزمماو مهشلف ممأإ | شويجلاب تاغتا وأ جرا

 00 ىف لخديل دادغبب ناطلسلا باب ىلإ ميهاربا 5 باعت ىبأ

 دمحم وأ أ ككلم كاوخ ى سل نس نايعش ىف كلذءادعا راكد

 كلذ لع ةعيلاب نلنت ىأ نإ ديف نب بنرات نب همت 07

 مادأو هءات هللا لاطأ ديسلا ريمالا انالوم دنع هللا ةداع لت

 ىلع . ةليلملا ةلصتلا منلاو . ةليبنلا بهاوملاب ةيراج . هءادعأ تبكو هدأت

 نسحب ىلاعت هللا هصخ امل . دارطا لججا هللا هنع ةدرام . داوسلاو قيفوتلا

 .دارالاو رات الا, ىف قللا دمعت نمفذ لدا دامتعالا ليمجو ةينلا

 .هدنع نم كلذل ديزأ ناس يل
 ىف ةيغبلا لينب ةرشبمو . اهبقاوع نسح ىلع ةلاد هدأت هللا مادأ هناا ادتاف

 هللا دمج هوازاو.. هاشرلاب» ةلرتتمإ هلامنأو / اهرحارأو رومالا لانا

 ؟ 5 ض0



 د مو

 لا اك 3 : ا ا

 : هلو

 ادا اميط ىبش 0 ا ١ كفل لكلا ا ا

 انتل قزلا تابو 6

 امملب ديق 1 : ةأانع دوس ناأاح

 1 3 م للعت 1 1١ اكلي
 0 ل 1

 هتنمحو ١ راب 35 نجح .ه 0 0

 12 ءام لعب

 - ا : هلو

 ب 5 ذو

 هما يا

 اهروحتو ابابل هقلخ نر
 : هلو

 هقاشع لع نحب هيانحو

0-0 5 

0 

 ةلالغب ان تزر 5

3 

 لا طقاس اعاح

 ا |

 ا درو 0 افا
0 

 ل أمف ذاك دق

8 
 حابصلا

 رف
2 

3 1 

 ا 5 ص 7 3 او تدها
 9 كإ 7

 ا 1
 ةلعاو ءاهصلا

 ةهرو ءرمه : 3 ادخ تامح ام ءام

 ا ا | ا -|| اذإ
 0 ظ : 7 ؛أ| بت٠دسلس

 62 روقو ة

 اهروشو 5 امصع هعلخ لدم

 ءالأللا نم اهق ام 0
 املا هتح له مادملا لعف

 5 | . هزاع كرف ءاضس

 ا ا نعل "تلك
 ترا كو 0

 رع دافع

 م :١ ) ( ص ) (
 لحدالا /



 نوبغ وأ هنرك ذ حوبص ىف ىعومد تابسا اذإ ىلارولا

 : هلو

 * اقيراانف رى ادهبا ةطيص اع عاف كال

 امرف هفورص انتقرف ا هد يحل هنلا را
6٠" 

 ْش : هلو

 لا كاتيا

 راب“ كزاقلا فو 7 فيتا 5 كنام ١

 رابيلا هنحيا ايف ١ حلا ور افا

 هلو
 عر

 قرتفمو ىدنع فات بحلاو قرتفم رصصلاو عمتج 2

 قينفلا هوازكم لإ نمو ال ترعاها 7
 قرتسلم هبي نابج لك رظاان وص طباخ را وو ا
 َ هلو

 ا”ردعت فلاوسلاكلتىلإ رظا ةلاهج هاوه ىلع مولي نما

 رح درو قوق لم اماكف امين باطو 00-0

 : هلو

 فراؤرلا هل دم“ تنفس مةيقو 030

 ١١ ص (4): 5 نجا )ب, ىلع نع“ ١)5( / نعل نا

 حر



 ااا

 هلى هما دسار ءانمل م لحام: لتيسااولخ_ تسكر و

 هركو ىف دئاصب سيل رقصلاك 2 'هلها ىف غلاب سيل ءرلاو
 : هلو

 ذل وأ كود نم مهشنف 5 لسانلا ف

 هلك ر خفلا أف لاف مبلل م كر اال نان كلا ١ ةيسلاع كرباف

 : هلو

 لالا ىلع لعفلا نشيل" نين ةكشبإلا قا سانلا: .لضفف

 : هلو

 ابونذلا انل ناو مهمتعتو 2وفجيو انيلاوم ىلع لدن

 "اعلا احب ةلزوا .فانلا نيام لاوقاب

 : هلو

 0 ا ا

 هدي وء!هيئارب ىلا كل . ارفلاو: !.ةلازنلا .ءاتنإ
 ةاهللو

 هدم يا رتل لا نوفملا ىف ىل قس. 4

 :ةلق

 '"قيفر بوطحلا مم قيفرو | قيدص نامزلا ىلع قيدص ىل

 )١ ص (؟) هضرا ىف مئاغب ناويدلا ىف( ١١7 )*( ص (4) 50 ص ١١4



 كت فرخ -

 بارشلاوأ مامطلا نع وكي. هار ان «ليتفا< ءادلا نافذ

 نودع ينادع رن نيساء العلا ىبَأ نبا سارف ىبأ رعت ادع

 لا

 تاراخأل ىذلا كيودع دشأ

 ةريخ سانلاو مايالاب تدرس

 ينءاسا نع متاصقا ماصقاف

 اهتاقث لاجرلا ءادعأ مظعأو#

 سناؤم اهف سيلراد سنا امو#

 هبلق دولاب تدبسأب نم كبيسن

 تسانن ال ىذلا كليلخ ريخو

 براجتلا ىتيده ىتح تبرجو
 ىواقألا ها 0

 براحت نم هتيداع نم نوهأو

 براقم مهنم سيل لهأ برق امو
 فقاصملا ال هتيفاص نم كراجو

 هلو

 هعفن غوسا ال ىلَضَف ناك اذا

 لقاع ةحهم ءايشالا ميضأ نمو
 : هلو

 ىب بهذي نبا ىلام بتاعأ نل
 هل ءاقو ال رهدد ءاؤولا يبا

 : هلو

 لضاف ريغ 5 نا ىدنع لضفاف

 )2 ع

 لمهاج مح اهئابوح ع روج

 الا وعنملابىل رهدلا حرص دق

 سانلاو رهدلاب لهاج ىتاك

 )0( ِء أ 14 هد

 هرمانع هرءاب تجرخ ىتح

 امهملع يلعملا ناتبيلاو 755 ص ١6٠١ توري ىف عوبطملا هناويد عحار )١(

 ناوبدلا نم م5 ص عجار () لهاح لك ناوددلا ىف" (؟). كاع اسنل مجنلا

 ٠.54" ص (1)
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 اك ةئم:تدحنو ان هراكملا نم هيف انا ام تبصحا .: لاق: ةبآق 0

 :ه ا : 0 0
 نكلو 0 اده : نشحلا وبا ىل لاف . هلا تييلحلا نم هلا قمح

 0 اع ناك سمانلا ددع نم رثك "الاف الإ: :نامزلا ,داسق .دنتع :ثدخ

 ال هفرعي ال نم أنك اس ناسنالا راص مهادوم طؤرش ىف سانلا حمستو

 000 الا ساررسلا ناالا حتي اقإز هرض هلانن الو هرش د هب ١ قحلي

 هلثم نولعشت ال امب ةدوملا ىق نوبلاطب ممنأ كلذو 0

 كم و ةليلملا ةوادعلا م ةمعط فرع 5 | مهلا فدصا ناف

 تراث لاعفالا +بضراق ناو قرلا تحن لصح اذدأ هنوعنصي ام ناسنالا

 000 كاذب نأ نم لس اذا اد كلا فزع تورو ةةوادملا
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 لاف تش ريغ" نم ئظتلاو موتلا ةحيبملا ةلماعااو ىنحتلاو ر كاب اقدص

 ةمثلاب أمعم رضلاف 4ث رعملا نم 0 نك مل 1 اذا ماد حالصتسا

 ع لع هب , كدصمتو كف رعب نم لاك هتلطحل ادا كقحلب هو ركم لك نال

 نا صضصوصل .لثم 0 > ديعيف ةقرعتا ا 1 ل م كي

 ا ا اذه ىرجب امو كريغ نماؤإ كنمالالا ذخأ مضر قيرطلا

 كف ناسنالاب ف ردو نييعلا . نع عقوام صوصللا نم زنارمفلا ا نأ

 000 فاجأ سر نم تدالتحلاو ىراعللا نهتم نا فاعلا نكم١

 ' [-!ذقف بم لاو لقأأ هنأ ميل ليغيلف ني

 لاَعَف 00 ىول ولأ نا ناكو ءادعالا ن

 | نم 0 ذاق كفدص نم 0



 5 ضخ

 تيلصو انيرارذ تبسو موزلا اتلتقو كدنب نيدسلا ىدبا نع رخم من بح

 نينمْؤملا ربما اب كتقدص دف انف هللا هللاو اندلا ىف انراعو ةمايقلاىف انعأ

 دقو هعفر مث ةعاس ةسأر انطتفلا شكيف .: لاق . كلذ دب كلا سلا

 لع هل تلقق .:ةمدخأ 0 نقد تعتفا لاقو كب

 اذا 1 نيكل اك كرم من 3 7 اذ ف فال مويلا اذه ىف ةلعفلا

 نم ادغ اوذفنا ؛ لاَمْم . طقف طقف مويلا مده ام ةذاغإ ىفانل ندا انع وه.لخو

 1 ةداعإ ىف ؟- تنذا دقو مويلا دعب روسلا مده نم مهعنعو ةلعفلا ذرب

 ا:دحوف اندعو هل ءاعدلاب ا تشراو هل انوعدو هان ركشف . مدها

 نغ دضتعملا جورخ دعب أهان دعاف هنم ةعمطق مويلا كلذ اومده دق ةلعفلا

 .:لواللا ءانبلا نع اهئاش ويت ر وكلا فا نآلا ىلا ةقورتم كل

 نء لجرلا ادهو ) ىزاوهالا بتاكسلا نسملا ىبا نيبو ىنيب ىرج
 ىلو ذقو ًامدهو ضان ىق.ةعازبو: البو المع ثالصفوا ىلا ل
 اهوا 0 ىلع ىدنربلا هللا دبع ابا فلخو ناطلسلل لامعالا رابك

 ةلودلا رم نم هيره تبيمع ىديربلا هللا دبع ىلا ناكم ةلودلا

 ريطل 0 ةوضبلا لعق داو | مساقلا وبا كلذ دسب ةياجتلا

 ا دل م ” زاوهالا رو 0 كاذ ذا هناك ىلهملا دم اباو

 ةرازو ماا ىف ةساير ةلودلا نءل 07 رتلا ىنزراوملا تجاملا ىئثابسل

 ريت ( ناياولا د يشؤاوومألا توجو هنادجإ لعبا ط0

 .لنرع ىئنتلب امو تادوملا ةلقو هيف ناوخالا داسفو هفرصنو نامزلا

 انفرع الو هقرعن ال نم انع هللا ىزج : لاق هبا تارفلا ننا نسملا ىبا



 - 5مل

 ويدعل]ا هيف ىوقأ كلذ ناك روسلا اذه تمده نا هقرطنو انقرطب ودعلاو

 اك ار ناد اقراط لاو اسخن كقمرتت رسل اناع هل نلبلا ناكوب اتيلع

 انيلع ثداوحلا ترثكدق : لاَقف . روسلا اذهم انيرارذ رتسنو انفعبم حر

 سمالاب انام مدع دقو اهنم نصح فلا لك ماصتعاو روغثلا هذه نم

 ندا الو كررقلا 'ىنم قبلل دقو مدخلا اذه نم" مويلأو تيشلا" نبا"
 داع ةفايضا, ودعلا نم كتصحأ ور اد مدهأ انااا

 ودعلا داهج ىلع هب نووقت ةعوطملل لام قالطإو قازرالا راردإو ةنحشلا
 .ردحتلا ى اذحأ مملإ.لو لزب 1 رونللا َنأكو ودنلل ةمئام مهتوق نوكش
 كارو مهمالك فعضو ةحح ىناحصأ دنع 00 مف لا دكاضصعلا ىلع هن

 تاقف ىل نذاف مالكلا ىف تنذاتساو تدّفف اذه ىلع ضوقنملاك ساحل

 0 تأ ارا ا امانا نقتل

 هنيع ةفلخ مايال م | مضو م ارا ون الاو! نوما هده لاو

 0 لك مليأ ىف املهأ نع مفدنو روهدلا ىلع نيف اتلجاافاو

 0110 0 ال اناا 1 يمول ريما ةايع يدتاتك راو ظ زكا

 مه اصع همامهأب , 2 اولا هادعا ناملسملا 0 00 "ك1

 0 نادم ةدصلا ا ل ل مهعماعو مهصاخن ةتطاشو

 كلذ ىف انل ناك امل هلثم انل :هدعب دِلَقَت نم ناك داوي نضوغ. ال قذلا

 ا ىلا كلذ دنا ءىجم نم لاها نم نمأن انااا روسلا نع ءازع

 مورلا فويسل هيرد طم نيك ننام مر هينا ادع ةيداحا ةلعشت

 0007 ادلب ّىب لاورفلا اده ثمده كلا نينم وأ ريما ا كنإو مهحامرو
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 الأ طرشب اهنيفاقل سماخال هن ف "يلع ىحأ نباب اهظفحا : ىل لاق مث

 لاحلاف تايألا دشنأ 5 0-5 هةنع تن رض 4 . لادلاو داصلا ريفت

 لل هركذاو هفرعأ امف تبلطو اهتقلعف
 ب الامال | حلصي امتدحوف ةفاق الت يلطو: انأ

 شنق نإ ىريغ الو دما ىبأ ىلعكلذ عجل وا الو «هدصأعو»

 لالا رشلا اذه ىلع هر رع هيفا ككل رجا نار

 ىلا مداحلا فيصو لاتق ىلا دضتعملا جرخ امل : لاق ىبأ تح

 0 لوف ةكاطنأ لا داعو ا سومر

 هتاف نياثلا ةل و تحرش. لاكلا ىكاو دا

 الب رفصأ ءابمت ةفيلخلا : لوق الجز تعمسو ةاوشاالب رْفَصَأ ءابق هيلعو
 هزاذ ىف ناح وهو يلع ناك اذه :نيقلئادحأ لاقف : لق

 باب ىلا هراد نم لالا ىف جرت فيصو نايصعب ريخلا هءاخ دادس

 فيصو لمأ نم غرش وأ ءابقلا اذنه يشر الآ كلحو# ركسف يسال

 امن االاا للا هيلغاوف جرخ م شا هيل نحن امارأ ةيضادتفلا بان ماقأف

 ةلعفب ةيك .أطنا روس لا نقتل ةفاود كلذ 58 ىبأ ثدخ : لاق . هريغ

 مجأن اذه ىف ةنيدملا خويش رواشتو ةماعلا تّحلتو سانلا جان هنومدهم

 للوصل كايرو ضلملا خباش لا اوسلو ضال معا

 را ينوبطاخوأ يلا نولخدي ينم ةرشع اوراتخنا نأ مهلا ذأ

 انتالجلاب ضاق انسرو ايف هس ع اح ا لع ع مهتم تنك رام

 ليبصتم داهجبو باك ودع ءوحتوا فر نح يسئل اى ا
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 هيلع هللا لص هللا لوسر ةيطع ىلع دادزأ نأ ىحأ ام ريزولا اهمأ : ثلقف

 اذه : لاقو ىسع نب ىلع كبف . هادع امف ال هيف ةكربلا وجرأ ىتاف اعيش

 1و دمع ظنه ته ربصتل ورا دة ازرأ »ات دخأو 4ك اانير امين قلل

 ١ سوت قامت رح نا هيل امور ننال هكا كب قدس لع

 ” هناكد ىنفرلف حتفيلف لاملاب نيفين الا يا اولاقو ليف مهديو

 رك عاق ةئانس تناكوا احلا وسأ نم. تلثلا ىنم نودخلا, ال تلتف
 تردأو ىناكد تحتقو رانيد ىتئام هتقرف ىذلا ناكف هلام ثلث *يش هل نم

 2 ةسرات» فلا ىمو.الا يلع لوملا لاح ام ناكدلا ىف ةيقايلا نيتئاملا

 . حلصت ىلاحو ديرب ىلام لاز 206

 اق تيار : لامارمع نب تاادبع نيب قراملا دعأ وأ ىدح

 ١ روممتح نمانلاو ةطرشلا ندلبع لع ريس ئهب ىف ةرصبلاب زاتع اك
 ىفن اذاف ةقلملا ىف تعلطاف . هقنع برض, ىف :.اولاق ؛ اذه ام تقف

 ملكت ىنوعد : محل لاَتف هقنع برضيل دشو لا ا ا

 لهأ نم لجر انهاهأ : لاف . ملكت : هل اولاقق . .متشام اولمعا مث نيتملكب

 اعف“ . من فاك +لوعأ ام اوم لسنا تحلل

 هدصاقم هتيط مالس ىكحز المحم قوشملا لشق ىدهاشإلأ

 ةادضافق تراي بأ 00 ثيحن خا دنس نم ءاسعللا ةيبظلا ىلإ

 ال لج جا رهشلاو كيرا ةنيغنلا. المائل ىراتر نإ "هلال
 هدصاح دعب هءاشنإ ىرب نأ ىلإ 0 كاوه عولضلا ءانحابو ىضم

 لال هل! رار زوري يح": دا بارق ()
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 خركلا لهأ نم اراطع الجر نأ ''' ةرضملا ل هأن م ةعاجج ىنثدح

 هتالص ىلصو ةعمج ةليل هناكد نم ماقق, نيويدبكترا رستلا ارم

 كوم وهو (ىباتم ف .لسو هيلع هللا ىلص يتلا تيا لاق . مانو اعدو

 اهمدشع را تل هترصأ دقف رزولا ىسع نب ىلع دصقا : ىل

 دغ نم ناك اهلف رانيد ةئاهس ةميق يلع ناكو : لاق . كرمأ اهب حلضأو

 ىت اردقف مانملا ىف ىار نم : سو هيلع هلا ىلص هلا كوس لاغدق :: كات

 تحالف هندصمف : لاقو ريزولا اذه صا ال روى نتن الرا

 يدعوا: قرذضر قاع نأ ىلإ تيارخخ هيل ؟لاورعرلا نس ا

 0 ةفيعض ةفرعم ىنفرعي ناكو هبحاص ىمفاشلا جر فات

 دقو نالا ىلإو رحسلا ذنم كبلط ىف هللاو ريزولا نإ اذه اب : لاف ريخلا
 . كناكمأ) نك كبلط: ىف ةثوثبم لسرلاو دحأ كيضرع اق كي

 سلا وأ ىلإ تلخسف ىوعد نأ نم عيرسأب ناك اي لح 1
 نم : لاق . راطعلا نالف نب نالف : تارك تاس( 02 لاك ىسيع نب ىلع

 كدصق ىف كءازج هللا نسحأ اذهاب : لاق . مت : تلق ؛ خركلا لهأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنءاج ةحرابلا ذنم شيعب تينهم ام هللاوف ىابإ
 راضد ةئامبرأ خركلا نم راطعلا نالف نبا نالف ل اغا فلام

 0 تنكر هناع أش اهم حلصب

 راشد ها لاَمف انيع اهم اوُواِخ راند فل ماه : لاق م

 . كل ىنم ةبه راشد هئامسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مال الاشتما

 ١ : ١/5 ةدشلا دعب جرفلا ىف ةياكحلا تدرو ()

 عك



 سه ا9545-

 همانم ىف مدحأ ىأر اذإ : لاق هنأ اسو هيلع هللا لص ىنلا نع ىؤر

 ا ىلا وقتما اذان لملو وح الا لإ ناعم كوست هوكترام

 تناك اذإ فيك ىخأ اب : لاقو هسأر مفرف . م مث هللاب ذيعتسيو سببا
 ارك اذ تسلا : ىل لاَقف : لاق ؛ هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةهج نم ةّماطلا

 وهو ىهاط ناكو : هللا ماسع لاك 1 كاد نطل ن سهاط اور

 كنإ هاط ان : هل لاف همانم ىف هيلع هللا لص ىنلا ىأر لاثحلا ريغص

 لازت ال كن إف ىدلو ىف ىنظفحاو هلا قتاف امظع اسم ايندلا نم غلبتآس

 ل فراغ لاثتل يهاط ضرعت ام : لاقف : ىذلو ف ىتظفح انقاظ وف

 5 دبع نب دم ىخأ ىل لاق مث : لاق . هنم ةفد ريغ كلذ ىلإ 5-0
 :ىل لوي هناك ى نم ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةحرابلا كا
 اا ل هنا ترسلاو تلوحو اعرف تهتناذ ٠ منكن دمح اب

 سو 00000 0 هلا و تعو لات هلا ترتشساو هملول نسنلإ ف

 ' ارد كعوةلوالا ف تلف < تاعق . مثكن دمحم اب لومي وهو ةيناثلا

 هللاو ىدالوأ مللتقو . مثكن : لومي وهو ةشاثلا لسو هيلع هللا ىلص

 000 ةروعلا هذهو ةلالا هذه ىلع انآو تينتاف.. اذنأ اهدعب .نوخلمت.ال

 كلذ ىلع تضم اف همم تيكبو ب مفدناو : لاق . تمن ام ليللا فصن
 انيابالو نع انفرمدو ةبكل حبقأ انرسأب اك دمح تام ىتح ةديدم الإ

 اله شيخ ىف ملع الو ربنم ىلع مسا انا قبب مل ىتح لمخم انما لزب مو

 .. نحملا تع مالا ىلإ الصحو ةرامإ



 وع د

 نإ ىلص هللا لور قلعه سياسى | لل ا
 و سلال فر بنار ند ا ملسو هيلع
 دقو ةالصلل ىحورخ نوعقوت دحسملا لههاو سمشلا تعلط امو ىلزيم

 هتلخدأف ىتاسارمللاب اذاو تداسو مع تبلصف تلزف نع ىريشأل |
 ادهذدج : تلقو حيحص ريغ همتخ ىأرف هلام ةيقت ةيلا تجرخاو كزنم

 : تيلقو ىنم ناك يذلا لادا ىلا تامواو .. هجر حسم كلا 0

 ذخأي ال فاحو بق ريملا هتريخأف ؟ كتصق ام : لاّقف . كلام مات ذخ
 نب اكع لام تلخفا الو هيدخا ال هنلأو : لاتف هلع تنك

 عايتباب تمدهتو نهزيهجتو نهجيورتو ىتانب ما ىف رظنلاب تأدبو ءالؤه

 تاليف تادف ثكوملا موب نومألا ىلا ترصو مالغو اد
 لاقو ”يلإ هلسو هالصم تحن نمادبع يلا جرخأو ةاضقلا مم تفق وأ
 دقو هللا قتاف املع كللإ ىدبع اهو ىبرغلا فناملا ىف ءاضقلا كترلق دق

 ف فدل ناح وأ لازاخ اقزر ريش كك يف اذكر انك نإ
 :نومالا

 حاط نناتنإ ةبع ب هللا دي نأ ىكؤصلا سدح لاقاؤأ 5

 يؤاملا سمع ىحن لتتم نم ىحأ هللا دبع نإ دمت داع انام

 عك هد ارحس امو كلذ دعب هيلإ تلخد ةديدم دعب هنع هللا ىضر

 هيراوج ضمبو فيسلا ىلع ضرع دق هناك ملظع سمأ ىف سأرلا ًاطأعم

 تأموأف هباطخ ىل أع مي لذ ةيتارن هيياو ةةنس لع دا اق

 يمال مل تالقو هيلإ :تمدقج .ةتلاع اور ىار : تاق اناا



 سا ااا

 5 لخمال نانعلا تبدخ ٠ مهماودب ىبومجزرب ال تح قيرطلا اهكسنلا

 لجر : تاق ؛ نوكك نمو تنأن م : اولاقف تفقوف ىب نوحيصي. مه اذاف

 ؟ هللا كمر تنأ نم : لاقف مهسيئر ءاجو مهنا ىنوكسف . ءابقفلا نم

 000 1015 داضملاو ءابتفلا نيم لخاو : ثلا": تقادلما قا كنا نار ذل
 بجأ ربك أ هللا ربك أ هللا حاصف . ىدايزلا ناسح ىبأب تلق ؛فرمت

 ا : ىل لام 00 ىلع كاكمأ ىتح هعم ترسف . نينم ٌؤاا ريما

 ا كشاعا مس تلو اعذار فرع ةاضملا ورع دفنا هد نر ةاتلع

 . ناسح ىباب تلق ؛ ىنكت ء يقع كانك ملا تبسنف محل ةلح ىف

 ا هباع هللا. لص هللا لوسر:ناف كتصق او كاهدام تع لاق

 001 لوقاوهو هطسسوو لثللا لوا ىف' ةمقد ىانأ كبقست مانأ ةعرانلا

 نك اك كنع كاوتلا تنسنأو كقرعا الو تبشتاف ىدايزلا ناخبا

 انأو مون ١١ 12 توساج ادق" .!دانزلا نامعانا تفل: لاف نا ةفاقلا

 ؟كتصق اف كيلطأ ىإللا نامت نتانلا كا نو تو ولا كلذ نما نهاس

 00 1 لتر انأ :تلقو فرح هنم همتك"أ ل ىتح ريخلا نع هتقدصف : لاق

 انمار تفرض تامالق ةيحان ءاضقلا فسو نا عل رِلَقأ

 انا ركن لحعر عم ىربخ نم ناكف ةقاضالاو ةلطعلا ىنتمزاو قازرا

 0 |واه نومجار هيلا اناو هب انا: لاقو يبو تنكف . ةتنيكو تك“

 . هيف تفرصن ام ناكم اهددراف هذه ذخ : لاَ اهم اوُواَخ مرد فالا

 | ساق هذه ذخ ؛:.لاتف اه اوؤاخ 'عرد' قالا ةزنشم متاه : لاق من

 00 كرلقنل ةازود .انيلاءربصق .تكوأا مون ناك اذاو نهجوزو كلنانن سعا



 ب ١«45

 دادغب ماعملا ةيواو كم كا رعلا نعت ضان نا كلام :'تاقو

 نقاحت# ةعاسلا كلذ نم وكسها نذل دل تلقذ ةمنوولا كل لا

 دحسملا نيب امف ىش هل هق هقاط ىب امو ىلزيم ىلا ةضينو ضيق. 22

 :كرعم المد اب: ارزاق كد ذقن اذ ىلهأ عم هك سال

 هنبلط, ةعاسلا ىبءاح دقو ىباسارأ اا لق اضرشا ظل "

 سيحأو سانلا نيب كلهأو ىهاج بهذبو حضتقأ نآلاو لمعأ 0

 جو رملا ىلع ردقأ لف بر 550 7 اركم اهو ارت

 الساده تاتققاكللا ف قلك تقم ءانثملا كزدكو نيش

 ىدق تففصو اروبط تددشل . هيلا عزفلا الإ ىل سيلو هللا الإ هفشكي

 رجفلا ملا داكدقو نارقلا تمتخ ىتح وعدآو ىب أو ىدصأ بارحلا ىف
 ديلا ىلا ليلا وتم ةعانا"- مدل كمان تاس
 ل للا يامي . دهم 0 لأ فيكف

 تيا يضم نبا نا ىردلذل ك0 ا ابكر

 <تلاط ناف قاتنارإلا مس نر

 كم ذاو ثردحلا هوقدصأ ولالا ةيقديلا اودسف هوركم ىلا عج رخأو

 0 رعأ ف ىأر وأ جرف , مجرأ ىل 0 سل ير

 ىلع ةلغبلا نانع تكرتو: مالك لاو“ ءايضا اونا نيبلو دعنا

 تاراضو العا و قرشا خاف الزيف« واط نواح 7
 (يلذ ةفيلإلا راد ىلا ذفنأا ريبكلا عراشلا ىف ىف تفطعو قاطلا باب ىلا ىل

 : تاّقف ةفيلماراد ةيحان نم نجم موقو ءايضو ميظع بكوم اذاةهتطتسوت
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 دلل لا هع نإ ىنلب لاك ىرابم ريلا نأ انملبف.: لاق. فليسلاب نضيرعتا

 . اهولتقاف اهوبلطا حونت بلخ

 000006 7 ىدارزل نايس نأ هيك >داتماب هتع أ قدح
 راقت ناكو ثيدحلا باعصأ نم ناكو فسو ىفأ نالغ نمو انناحصأ ءابتف
 هففلا سرد. و قش هراد د د مز لف نام لطع" من اعدق ءاضقلا

 1 بلطي وهو دادرت مو 10 ثدحو ميو

 م ةهءاح ذأ هالعأ ند كرو ركلع ام لك عابو هدنعام دقت دقو هب رفظإ

 لاَقف كب لا دادشب نم سانلا جورخ تقو رضح دقو ىناسارخ لجر

 ةميدو ابلبقت ىهم مرد فالآ ةرشع هذهو جملا ىلا جورملا ديرأ ينا : هل

 ىنأ ملعاف عم مجرأ لو رمال عجر ناو يلع ان :ددر بألا نم تعجر ن دا

 ها ا املا اك كذا را ةيط تا عوكل

 اهف تفرصت ولف ديدش رض يف نحن : تلاقق ريملا تجوز ىلع تصصقو
 تاجمت دق نوكتف كل اهلج هللا لعاف تعسناو كن.د تيضقو نآلا نم

 000 كاد لع يلب ىانو ىو ىف كلارا لمفأ التلف . شيئلا

 كا د ع تو كلا نع ما تضضفق دغ نم هيلا م

 ىرمأ ميج تحلصأو ىلانبلو املو ىل ابا تيرتشأو ىلزنم ىف تعسوتو
 وأ مايأ ةنالث ثيدحلا اذه ىلع ىضمو كلذ نم مرد فالا ةسجخ وحن

 000 رن دل اراد كارو ىلا يارب اذافنةلكسلا نم امو تضئاف:ةعرأ

 عبط ) ةليل تقلا ىفوأإ ١ : #١6 ةدشلا دعب جرفلا ف ةباكلا تدرو ()
 مس .4: 5( دنحلا
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 حونب نأ ىنع قدصأ
 : انطيرتس ناك دول واظإل ..- واتاو معسل ١

 اهمال ءاطلاب « هظرسمأ م » زوجعلا تلاقو : لاق ..ةعزف تبتتاف

 انأ اب: ىل لاق من ا ىلإ اهني تاكسف خلا ةماخإا تا كك
 . لابن دال كنلو ةنامألا كتلج هيلا كنف رعم عم مساقلا

 قاسم ف اذه ناكو“ كاف. نيلاعلا ءانت ةدج ا ةعاطو: اعمس : تلفف

 ىلإ جورخلا اواذارأ اذإ ةلباغلا لم ادفع اا ده نواب كلاذ ذإ ف

 قع تملا هيلا راطلاعو تنكس نك + تح فطاتأ لزأ ملف راق

 مالسلا اهملع ةمطاف نإ : هل ت تاق هتبأر ىتح قدصأ نبا نع تلأسف نابعش

 : ةدصقلاب حوش نأ كي

 اهضلوص ناك الو 00 ها ١

 كلذ نم جعرتاف : لاق : كلذ ربع ةذصقلا رع كد كنار

 كلن حان امو ءاكبلاب اوشهجأف ثيدحلا رضح نم ىلعو هيلع تضصتقف

 : اهلوأو ةديصقلا هذه الإ ةلبللا

 انهم ال. البتاو..> اهله ناسا لالا

 اف ةنريخأت دلل ىلا لإ تدعو نيفركتلا ءازيترل نعل
 بلخ فرع ةقذاح ةديح ةحنان دادغيس تناك : شايع ناو 0 لاخ د قاوج

 كاذ دا ىانلا كال اسورلا ضف ا ةديصقلا هدب حون

 مو ةلبانللا لجل ار وأ ناطنكوم الإ هللا نما 7

 ريغ نم طقف مالسلا مهلع تيبلا لهأو 0 حونلا نكي
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 ام

 دك حش ىنبا لع تلا تلاف' نبلا نع .ناكو ةأرما- ةنأزف ىمع

 هك راب يك اذ كامذ هنيتفلا , قات عم ثنخلا امل لاف لاق . ثنخملا

 قولا نوعدلو درا

 : لاقف تتاكلا نيا وأ امو كلا جرخ : لاق 0 ىندح

 دل ىأ ندرف ملف:لاق ؛ قدصأ نا هل لاَ الجر دادغبب نوفرعنأ

 دك ينفد عقلا فيكف من : 520

 ا نإ : لاقو نسملا وبأ ىبف : ل لاق . مالسلا هيلع نيسحلا ىلع حون

 10 لع ألا نابل ةغ 00 لمعلا نسب رع

 ىهوارعش:ئور نأ نع الْضف ةحيوص ةببرع ةلك, ميت نأ اهنكك ال ةيطبنلا

 ىف ةحرابلا تبشا | ماو دجملاو مايصلا ة ةهريثب 0 ءاسإ تاحلاص نم

 نسمحلا 1 ا َّ يا ىعصوم نم كل أهدق صو نيا فوح

 : كار اصا ام تلتف دعرت اهيتدجتوف اهلل. ىتقملا : تاليف« كلان" تلف

 ىرك ىانم ى ةعاملا ا ه1 ل ا

 جاسلا ةحيلم ءاضيب ةفيظن ةرجحم اذأف خركلا بورد نم برد ىف
 : رتملا ام وأ تام رم ممل تلف هيلع فوقو ءاسنو بابلا ةحوتفم

 ىد' نسما: ناب ىاةقلفلا عرج ذأ 5 .تاخدف رادلا لجاد ىلإ اوؤموأق
 باب اهلعو لمجأ الو يبما الو اهم نسحأ طق رأ مل ةناش ةأرصا ابن

 اهرجح قو ادج ضيا رازاب اهتوف ةفحتلم ىهو نبل ىورسم ضاس ةنسح

 0 هليل ا كيطاب :قلاشو كنا نم تلق امد احسب لجو سأر

 "ل لرت تالا اع ناحل سا نار اذهإو هيلع لا 8016 هللا لوني



 ب ؟حاال-

 ىخركلا مساقلا نب دمت ابا رح كلاع اد 7ىراغباف .”دبج ف

 : هتماق رصقت هبيعتو ةرازولا 01

 تحلم هل رقلاو ووزيستلا امال ىطركشلا ىروات

 يلام هل تكمل اسضيح الر 0 مالا

 ركام“ ةققاع نوار تم 1 2 اال 6 كل

 اروح "تلك ارا طقاقات كا

 ةشبعا هلك ةكرابودلا "هاملت و نيطراو نيتثا ةنلط ىف كلذ ىتلغنا

 ىلايل مرحوطس ىف دادخ, لها اهمولحم نايبصلا ردق ىلع بعلإ مسا ىو

 بايثلا رخاف نم نسح ىز ىف امنوجرخلو اهم نوبعليو ىدضتعملا زورينلا
 رومزلاو لوئالاب اهسذن نيب قفححو :سئارعلابب لعف 6 اول كو

 قلم نال هم ةيتداتس ابنا دنع نيا عت رإا مف م ا
 كلذ تبتكو مالكلا اذهنم لخا اهسفنل دشنت تناكدقو ءاسنلا مالكب

 . تاينالا هذه ريغ امل ظفحم قلعت امو 7 نم مْضا واف ةنانع ا

 اًمقد ناكو دادغبت .سعاشلا ىاشلا جوع جوع 00 : لاق ىنأ ىندح

 هل لاف جوعلا ه ملوف ثنخ انيقلف هجولا جوعم قش هجعولا نو

 ربل مسأله قسوم كو ت6 ندي تكتل ١
 دج ىهش ام هنلاو نمانلا رتجما "ناك | نعاشب انذبه: ناك ىل لاقو هن نا

 : ههدشلا نم مصأ

 ثنو دادغس ازاتحم تنك علق ةع ره نا تيطلا وأ ىندح

 ىتربخأف باوصلا )١(
(4) 



 كاكا

 ةئاملثاو نيتس ةنس نابعش نم تلخ ةليل ةرشع عبسل ءانالثلا مون مويلا

 ملخو ءانالث موب هيلع ضبقلا ناكو ءاعبرالا مون وهو دغلا نم هيلع علخو

 مو ةئاعبرأ نيرمالا نيبو ءاعبرالا موب هل اقراص ةرازولل جرفلا ىنأ ىلع

 : ةرازولا ف رظن و لضفلا ىلا راد ىف سلخ 7 زا هاو

 مونلا نم ىنيع ىلا عشا لت م هتملط اديس !
 7 ملظلاب 117 او سانلارظت م

 مويلاو ل نارا ارد ىذلا لثم مهمزاج

 اندشناف لضفلا ىبا ريزولا راد ىف ةعاج سل هساحع نع جرخ من

 مساقلا ونا وهو هلشم ىف بتاكسلا قيرز نبال 0 رضح خيش

 كو رص 0 ىق هسفنل قيرز نا ندفلا لاق 0 نا

 004 قاالؤ « ركب الق انيمرل كم , اياد _انهللنإ
 اضرع الو الام ال كحصن ىئبا اف ىلع لجعن ' الو ىلاقم عمساف

 اطال لا ناك ةدانيولا ينم لع ناكل[ اذه ىرزإإلا هذه

 ةساك 00000 ١- ده ايدل ةينهملا ل تروي ةدقاع ىفدقنا

 ف 0 5 ةياتك ىلع هتفيلخو دازريش نبا ريزولا م ةجوز تناك

 لع ةليحن لخد م بحش قبرز نبا هءاجو رفعج ىبال ناك ىذلا ناودلا

 ا دجلو هيف هراززلا ىو ارق تاب الا هما هتدهتاف : لاق انريخا ام

 هذه لكو ىبا راد ىف هتنبا سبحو مجنملا ىلع نب نسملا ىلع ضبق امف

 0 ار ايقنت رامخألا ادمان تتاوكف روع كاد داةةقإو اع ةآزملا
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 هدب لبقو هيلا رخو خيشلا ضهف : لاق . كيلع نذأتسي بابلاب راص دق
 ا 2 : لضفلاب دخالا الا تاوتلدنا تأ : لا

 كنا : لاف هيلا لخدو . كلذ ىلع هءات هللا لاطأ نينمؤملاريمأ ةفيلملا

 قنم رحم لع هه: كتظاحاام ناك كمو كلياط ىلا
 اه كلقلا لوف عنو ملا ىلا _---

 0 00 ه.ريخا ا يلع مسقأو 87 ىالك_دحوف انني اذ

 اردتم ةعاشلا هلأ ا فس ا لا هب كتيقل ام ىلع ىتخحوو ىنلدعب

 ةاودب اعد مث : لاق . هرومأ ىف رظاو هتحاس ضفاو ه2 1 00

 هنركشف ض,و هيندلق فرصتاو هب ىلصو لاعب هتلاس تنك اب ىل عقوف
 . ىل هققو ام ىلع ىلاعت هللا تدمحو ةفيلخلا توعدو

 ني لغاسملا وأ ىتدح لاق ءامللا 00 نى سس

 لصاو نا ممانك "لاق قوصلا ىدلاخلا رفعح ىتثدح لاق ءادحلا هللا دبع

 تيشلا ها اذ ريبلاب ةريثع ىدحا ةنس ق قوصلا

 اذه سيل لاق . انصلخي نأ انل هللا وعدت انلتف هيلا انعمتجا ةلفاقلا لهأ ىف

 ءاعدلا مقل م ءاضقلا لرز اذا هبا مالستسالا وايضرلاة نو انه ماعدلا

 هفسلا بحاص ىدادغبلا بتاكسلا جباجملا نب هللا دبع ابأ ترضح
 جرفلا ىنأ مرح ىلع دادغبب ضبقت مويل ريزولا لضفلا ا[ دش

 ريش و نيسملا نب سابعلا لضفلاو ا ريزولا قلطاو هنايساو سابعلا نب دمح

 كلذ ناكو همونزثك ااهفظ حرفا ناراد فاسو ا

 هيربخ ال لصالاب ( ) ١
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 ةفيلخلا هن هل سعأ اع الا كلاي ها تلو اذكو اذك ىرعم

 هيلا جرخأو لمعلا ىلع هفقاوو رصم ىلا بتكلاو .
 قفتاف : لاق اضيغل ناك : لاق اذه لجو نبا نع ا ىتدحو

 ىنأ نبا هل د خوبش ن نم خيش لجر امون هيلإ ها

 اا ركش ادلاجل ارختس ةاز .نآ مني هئانع تلاع دع دادع كسلا

 شبأ : لاقو حيبق درب هاقلتف يدع ارك كما د ريدا كلاناو هلع

 بجعلاام : لاقو خيشلا هيلع ”دتحاف : لاق ؛ تقولا اذه لثم ىف مهلا اده

 6 11 اتكون ع ترهسأو كن. لأ "تطل نوح ىم جملا كانم

 1 تلزاو كيلإ مشجتلا تاو عر لاك وو تبا ركلا

 2017 51 ةنببلا ناعأب فلخو "لغو لع م ا

 0 لم ارم كت اس هج فكان الو ادن كرف

 لجرلا راض الف نكمو : ىلزنم ىف ىجاخ يل اراد

 سرش رفظلا 'ىس عبطلا ميش لحجر اذه : لاقو 0 0 ع

 نيعلا هذه تفلح ملف 0 رح ىلإ دقن اليو ككل لل[ يطضما ناو ولا

 هللاو قليب الو ا نق "الا اونا د و

 ىءعيض نورخيف كلذ كاع || سحنو هدصق ىلإ قيراط ىل نازك الو د

 ا ماوباو ةسفن ا اهقاو تنيكاو تريك يحلو ىتادع موددو

 7108 هلع لخدف نيتعاس وحن راض نأ ىلإ ىلاعقؤتراهلا رقسأ دقو" لمعي
 000 د6. هلل الظلام ١ لاقف». انعرات# ىزاتجو رولا الكسار "الاف

 ' |رلاقك نادملا زداسو ان :ءرد ىلا عراشل ١| نم لدع هللاو دق ىديساب : لاف
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 قماع طلاآادق ::ةفيللا:هل ل انف مالكلا ىرجو ةفيلخلا ةرضحن فقوف هنم

 ايلاطمو هيلع اف رشم 5000 * الحر رتخاف هعفادملا ىلا حنجو لاملاب رصم

 ا

 معلا برقو هنم هسفن ىف ناك امل « ىريملا 0 كاف كيال يحد نأ دار ن

 1 + لاق +. روما .ققيسباوأ .: ةقياللا لاقق .هرسأ نم. ظيشلاد

 ىرهار لا هل لاَ فرصتم لجر ياا نك د ل

 زوجي : لاق . ىريبزلا نالف نبا نالف تدرأ امناو ىريبحلا درأ مل نينمؤا ا

 ىف هل تناك دف ىريمهلا ربح 9 كلو 1 3 نكس

 وه منن : لاَقف . انيلع قملا بجاو وهو انيابسأبو ىنأ ةايح ىف ' 'ةمدخ
 راحو ةلدن | هلي يود دات 0 حل م

 ديم لطم هنا نيم ولاا ما ا اساسا م ناك ناو

 : ةهاد هل نم ىلا 0 ب 1 هنوصو ةعبا بهذو ىل> دقو قي

 ىرافو رك ميظعلا سمالا اذه لثمل هانيدنو هيلع انلبقأ اذا : لاق

 جرح فلا ةئام انلام نم 4 قالطن+ لاق: هضين سل كاسل

 : الق ميلخاو باودلاو لاغبل نم هلا سيخ و كل حلصي

 : تلم ا يع : لاق . هيلع نمي دلل

 هللاو دق : ةفلأخا لاف . ريا نع قدصف . قدما ىنايح : لاعف باحلتف

 تحرب ال هللاو لاق اي كنم مغرلاب كدب ىلع هقزر لجو زع هلا 5

 جرخو ا ىرييج اب ' يلع م هنرعا ا ام عيمجم هلصتو هدبع 5 وأ

 ىن“ مغ رلاب ىدب ا ءاح هللاو دق 58 لاَمِف هيلع دلاخ ىنأ نا

 1م م7 قريزلا ف ا 0
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 امم حبقأ هتلاسرو ىلام نم الإ ىه الو ريزولا لام نم ماردلا هذه ام هّللاو
 ةككشلا لله خويش نرم تناو ام كيقلت ته اك ةفاوشلا 5

 . هلو كل ةناص ىبحاص مع ريغ نم ىلام نم مرغلا تدل - طيف

 تصصم ولون كلام ىلإ ى ةجاح الو كءازجخ هللا نسحاف:تنأ امأ : لاف
 005 دو انما هتلاثر علب دمرالا" هاا ةلدتنأ نكلو داما

 | 111 لاه«: لاقاو اهتدصو , اهتدل لعافلإ ارداف لاقأ ١ ىركت
 0112 كإ كلب !1م هتلاو هل كوه لاق“ لق : تلفف كارلا دقت

 ةناتكتلا ريغ ةعانص ن . ال اكد افاورأل 0 ترصدف لحرب تنا أ اعإو

 000 101 انآ لس رادلا لوم دارإ نمو كلغ الا اق همر ضتالو
 هد اعيش هنم هل هللا مسسق ناف هنأ ل ا او

 1١ كدعفأ نأ ىلإ كلاقتنا نع سلو هيلعام ىدأ دق ناك الإو

 لقأ ا كنعر لع 5 لد لع ١ كح نم اقيعاى هللا مق

 1و هنم أيحعتم تفرصناف : نق. قلطعب ىنداوت م قؤر كيذوأ 000

 ركب دغلا نم ناك الف ىو. تلفاغتو .ظانني الثل كلذ ريزولا ىلع دغأ

 6 ؟يلفولا كيغلا مار انلف خيشلاب اذاف هنا مراد 58 ريزولا

 ءايوط نطل + تلق داع ملف : لاق د

 : لاق هرايطى كزت الف : لاق . هتثدح هلغخ ىف رزولا نايلفا اذا ل

 ىرج امو ىلام نم ماردلا لمحو ةصقلا هلع تصصقف . ىرج اع رول

 دقو مالكلا ىهتتاو ظيغ ريطي نأ داكتف اهنيعب هتلاسر هيلا تلو دوام
 ظينلاو ىريبملا ثيدح هسفن ىفو هيلا لخدف ةفالخلا راد ىلا رايطلا مدق
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 لا 0 ناكو : لاق : 0

 وهو لوحالا دلاخ ىبأ نبا مزالب ناكسف هب ترضآو ةلطعلا هتمزل ىريبملا

 كلا 0 ربا ناكو 0 ا 0 0 كاذكا

 : هل ل ا اكل لاقق هن جرب تح رولا لتس شلا

 رصنا» تقو 5ك قاكلرأ نأ حل 1و ئدنع كاسر

 ىحاص 2 00 نأ تينحشت اف : بتاكلا كاك ىنا برش لو ىنع

 هلك دق قام م ليج نم خب ىلإ ةلاسرأ ا اني دق قاما ناك نإف :تاتكلا اح م عشا ةلاي

 هأنإ هلامثتساو هلاهعوو 5 هنار 0 رزولا نم ردص كلذ نا كتسعف

 مو ىلإ 00 1 0 0 00 لزم 1 0

 ىقكل 4 ىدنع كف راش 0 00 قعطمت لان الو نانا 0

 كتفش قاب نيهان غرد ف الا فن كيلإ تلج فز تارا 5

 ىلإ دفن نيحتمتسااو ةذاحشلا نم ىتلعج ::لاقو يشلا طاشتساف : لاق

 ادها : تلمف هلعف نم ظيغ ىنلخادو هتلهحتساف : كاف هتلبقال هللاو دفر

 ١ ةبقب : © ءابدالا مجعم عجاريل ) 0
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 001 1 كرو نك ىذلا ترذلا) قل ةليلا تقوف : لاق .تالخلا] ىف

 0002 مار تالا لاارسك ا. هالتل لق حبصأ امف ةقعاص الا

 ةلج ضعل زاتجاف هاب ىلع سلجو 000 ىب فجرأ الإو هيلع
 00 كلر لا أ ريم لأ - لاق ار نينا ال نم ةرصببا ا

 كاضأ رز لافو  ةريح تلا ىرا اكلم نا" مو : لاق ؛ هدنع

 هيلع اوبنوف ماوعلا نم ءاغوغ ةرضح قولخم نارقلا نإ ةرصبلاب ليعمسإ

 ىلع ليممسإ انا لل هرم عنا تاكو ىلا ا كيرا

 "ا بان ىلإ مهب ركبو لحجر فلأ نم دايك عمل ةلزنعلا

 "000 تاكل ا ل ل

 قول نارقلا نإ لو انلكف لأ و كاش و را ا

 انميج تدسح اماف انتلاقم لوقت انددع ناقل ا

 0 0 مدر قم هنأ ملعف : لا انيخأ مم

 هقاطأف . 35 هقلطن لب : لاَمف مم قفرلا بجو ىأرلا نأو ابقاوع

10 

 : لاق ىضاقلا ىجدمألا هللا دبع نب لهس نب نسا لعد دج

 رباقم ىلإ هانلمف هنفدل انممتجا دادغبب ىلابجلا مثاه وأ خيشلا فوت ال
 او ماج انكو ىنانا راكأ هوم م الو ريطم موب ىف نارزيملا

 دل مه ع ةيح تايم ىلد ترام هاج دإ ةسيدب نحي .انيبف

 ا دا ركس نأ ةراج :ءاولق هده نك زاك مهل تاقف

 ' 0 ىف ىلا: قاشكلاو نسملا نيد يفد ال ديشرا ظلك ترك ذه
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 نم ليوط هائلا نالق-ةزع نالق ىور : لرد ها 0 ١

 مو ىبالقأب هنم برقلابو ةيريع ةجهابط هدنعو تدبس موب. ىف حبصأ
 . ةيفاع الو ريخ هللا هحبص ال حبطصي

 لولبملا نب قحس ! نا ومماو اهل ندع ىيلطا نىك

 نم طهر ىف ارفس ديرب جرخ ءاطع ن.لصاو ةفذح ابأ نأ ىخونتل ا

 يوما هباعصأل لصاو لاَقف جراومللا نم شيج مبضر ةءاف هءاحصأ

 الف هباحصأ هعبناو لصاو مدصَقف : لاق . ين : اولاقف ملم كرت دل

 ورحل امو ادعت نول فك لاك مهم اوعقوي ا د اويرق

 ا موق : لاق . ما اف من : | لق كح نالوا

 أرق لحجر دو مهمع اوفكف : : لاق . هللا هالك مننا ن.رّيحتسم ا

 "اا اع اك هيلا مالك انعمس دق : لصاو هل لاق كسمأ ايلف نارقلا مهتلع

 : لاق . اوريس بجاو اذه : اولاقف . ( نيدلا :ىف رظنن ) هسيف رظند تح

 7-0 خسار ذ ةدع أننومحتو اقيودسم مهحامر ايناس او جراوخاو ند

 مذ : لصاو لاَقف ٠ ع اولاَمف هيلع ممل ناطلس ال دلب نم انيرق

 لاننا ىلإ كن 'نم ةفاذح وبأ بهذو اق او احا[ رش

 هاا كراش وك شا لل ا
03 

 6 ( هنمام تلا

 ويش ل ىر مول ١١ رافصلا 00 ناك : لَم نسما 5 ىندح

 هيموناتو. قطا لهأ لعونؤودعتلا كاد ذإ نئانلا ناكو تل

 ٠١:7 دريملا لماكلا ىف ةباكملا تدرو (؟) ىهلغل (:)

604 



 دم

 رق اولا نللا لحرب تزوج اماه كاق كتحح قاب

 : لاق هنأ ةيفوصلا ضعب نع ءادجلا لكما نب نيسحلا وأ ىندح

 ىلع نب ميهاربا نب قحسا ىدلشنا »ب ةركشلا لل رفح مامظلا كيل

 : نك همااخ ف هنن ملكتلا ضليفتلا

 ير

 دروهسلا نيع هعف ناك دنلف دعا كاعد نم هللا قفو

 "ا هدر هلام فاش وفرع كلل انته

 هللا فدا تكا ٠ .رمأل ع5" كلاغد:امقااذاف

 ةرازؤولا هاش لئقدبلا نكاد ا هاك نأ هكا فرع

 ! ١ :هلوأ ليل

 1 اتا ركل مالنا نع ناقل اديس ا هادا ىباتك

 و هيلعو

 اماد د ءلاو ءالعلا ةبرلا هل هي نول بيعت

 اناس ايو لالا ىضربو ا

 00000 تددقر هل ايطنم :كتفعفا هع نا مادأ هن انك صر

 هاروزردلا

 رو تاحفص لع الكيل ١ هس داحوفأ :هضعضقو

 .روعشلاب تنيز ضيبلاد ودحلااو فلاوسلا لثم

 زرختلا عف "لالا ةوأ را, ".ويعلاك ءظنلا .١ مانع

 الالب كلررملا هلام و انقل كف يكل

 للطاطسرأل قالخالا باتك نم ”تذخأ ةباكملا هذه ( *) ' كح هلعلا(©)
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 اخي رعطلا صع 'نيح -.) ايلا جيه كفلو

 العلا لعأب ىداؤف ىف كج ماق نسف

 كاملا م[ لت أداو ةنوشدع وأ انأ : لاق ..تطلخ :! لاَمف

 قلل فرس نال يانا كادج تيار كلر
 لزهحلا ليس ىلع ةعفصلا سنج نم ء 0 لاعنلا ىمسي ىضاقلاب قلبو

 :ا لاتفأ تره دنعو ةكلار هذ هو ةككسانتس عمل 7

 دخأو ابنه .كتفرغ كقلح ىف تلزت اذإ : لاق ؛ اهي تيطعأ ؟ : دحاو

 تروج قلا كتماهنكلانأف امركم كقع ف ةضو د 1

 كنأ لع لدي 5526 لاَتف قش هيلإ 4 دقو ضير. ىلع نجاعب ًامبط

 انأ اذهل: لاق ةءوظر ضب را هاك ني ئذلا تاكو - ءارهضإ ت2

 لاق . ملعأال : لاق . ءادوسلاف : لاق ؟ ءارفصلا ىب روثت فيكفي
 هيما را كلا امنه . ةملاملا كلي ترن هنأ تع

 ري هيلاهع امل كساب نا سل ل |او

 ل ع ليلا لاق قيمفاتلا و: تادمشاا لهللم ناك :يرشلا

 نال كيلع ىببحاي : تلقف . قلو لفسأو حيلم هجو امل نوكي الما

 ةفصلا هدب كل دخلا انهو مويلا ىف اههرد نيسح تنزو ناك ناش

 ا
 اندنع ناك : لاق ملكت قوكلا مارو نب هللا دبع وأ انادح

 هجرخأ تح هلجرب رْؤ ءىث ىفامون هاحالف هن قاع نا هل لجر ةفوكلاب

 ه4 : هل لاق هنم عضوم ىلا غلب الف اريك اثيش قيرطلا ىف هبحسو هتيب ن



 تا

 . ةظحم لحشن : تن تل ل 1 لع نما لاَمف ٠ رمل اممم

 ميلج دقو ىراونللا تالا يديها اهني ناك هنأ ىريينلو.:هلأق

 نيب ةظحملاو سواقلاب نوحالملا رد رب رمال 1!

 ىديدحلا مطس ىلإ اكلات كا ك امال ميرلا ىل اراب لجرلا ئدب

 ا لل انهإ لاقو كلذ لسير كتاف وش ةظضبلاقأف

 قة كاش لعأ مو اوسف اودم اذإو لفس نودادملا ءال هم ةظنح :لاقف

 ' لا تلت -ندنرلا لعشلذ هبقتق ها اعبر د

 ”- هكابلح ل ءءىحن ىتلا ةدارطلا ددر ءالؤه ءاسف نأ ول ع نويحا 5

 انوع 0 رشلا تدرلاو ءإإ لصو ام ةدا رطلا سن 50

 ال نأ ىدل نم ى' تهو ىضناصنإ 0 30 كيلع هنأ انأو نيخالملا

 0 لا . ل 0

 دق جيه ىف 0 لها ى 7 ءامدلا ضعب ربا ةبوشنع ىحأ فرعا

 . كباي حرطا : لاقو هيلع ضيفف نك تا كف

 تاه: اق: كدعنا ان لع ذ كح : لام هنم ىحتساف 0000

 ها

 0 ةياعرط نه تفاكال] دعا نم ام يف لانوس
 | ال تنافواو أو اهوعوفاف. ٠ ٠ لطمأ لحامو باع اودع



 تارا هن ام

 ديفا (كاف و هوك قت مت اول قرف ةيرط مارد وه اذ 2

 راصو تفرصلاو تدع 0 هتده ماردلا ةدشكت هن رع 5

 . ىل هرادو قيدص قربصلا

 قدوس ع نا الة وك 6 نا نيحلا أ

 ةناتكلاو هقانغ تحب ثنكو اديه كتف يزرع هر دا نس 5

 تيءتلح اذأ ل تبيطتسي اكو بادالا نم هدنع ال هنع

 سانلاو بدالا سلم ىف اموي هتنؤ اهتوف تسلجو ميرلا هيلع تذخأ
 كلذ جدحو ىف ا ىعم 2 ركل كيلا اوفخ اما ٠ ىلع وهو هدنع

 ةيداط يكس او دبل ىلع يكسلح ا ىدى دعاس كيلا دع

 ءادوديملا ءاتغ [كدغأو« دودي كرو ,ءدويلا ةقتعم [كمسأو هدرا

 فرعءب.ال.قيدضو انسلجؤ . ةدج س عضوم اده : انلفذ ؛ دودنلا نم 0

 لاق هلع اه عيمجم الذ فره منزلا د لقا ءاسفلا نم هقلخ

 ةروض ىشلابو ءاداعلا 2020 انرمثو ىنغ دقو انل

 تبحعتتو ىلزم : قيدصو وش 00 كا نا انف نيركتملا
 ع

 قع نأ. ىلإ: لعمان هليس نإ و. هتلحتو هلا هداع كذا" لن هد.ئأف

 : هو ادج هديت ناكو هيف هل ةيتطلاو ريشلا احم[, 0
 نتشاو اش نايهرلا نتف ح دقاسق ةريكلب نإ

 نكران اناا قار اك صبر ال

 :لوق تادا رك ل 7 ط هلع كلذ قيدص ترطو

 ١ ءايدالا مجعم ىف ةياكحلا هذه تورو 0
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 رجفلا علط دقو تلو هسلجع نم سانلا ماَتَق ركس اذإ م

 الا نمل راكب مهجناوح ىف سانلا ركست تقو وهو ءاضأو
 1 4 ىلإ ترص راك هدخلاو ثاثلا»: قالغ افق لع ء موق تدب نم

 هءاكذ ىف هتيقل ىّتح قريصلا دنرأ نوع برد ىلإ تكرم ةمون تعو

 ؛ عيقوتلا ف ىمسملا لجرلا كرا يكن فاسد كنف لا د

 : لاق . من : تلق ؟ ةدئافلل نولماعي انلاثمأ نأ لمت تنأ : لاق . مث : تلف

 تسل هل: تلقا مرد رانيد لك ىف ر ا طع 00

 7 اجأ ريثكللا كيلع عرأل اذه تاب اق ان ىف كقاض

 روهظلا ىلإ كاراكل ا وان كتف رع را 250 بلا

 ةليللاو مويلا ىدنع ميقتف ىراد ىلا ىعم بكرت مث ىلغش نم غرفأ ىتح

 اناا ا كوبا نأ نع بلكو كا تعمسبةللا و نفف"تازشلاو

 .نارمخ ريغ نم ىواسن اع ريناددل' كيلإ تعفد اذه تاعف اذاف اصيخر

 رهظلا تند الف هلغش ىلع لبقأو هك ىف. ةعقيلا نيك كغ مقأ : تلقف

 ةئسح ةيرس راد لإ نارصو هعمل تف رو بكرف كو راف لب همالغ ءاح

 لخ ريغ نم ةمدخلل مور راوج 2 ابق سيل تالالاو شرفلا رخافب

 هراد مامح نم ءافلخلا دالوأ باين ىلإ ج جرش م لحد ةلعلاو كدت

 لاتانقو ةلكاو ماعط اكو ديج قيتع دنب هدس نور رخو

 0 انف اهتاننا رهو كلاعب اتنالا او 25 الرق هيف ى رتل ترش سلع

 8 رك 1 ا لل نب نسملا دنع ا نم يا

 متف مث امهدحأ نم رانبد ةثامسمخ يل نزوف مارد رخآلا ىفو ريئاند اهدحأ



 ظ2ظ5 5

 جرسسأو ئدب تاسلتو ملصأ ام كلك أذ ليللا فصن ىضم دقو تعو

 تلكأأ ىنايحم : لاَمف هتتفل هلسر ىنقرط ذإ هبلإ ىضاا ىلع لماغ انأو ىل
 فيمن اذنقو برتلا لقا كدع لم تقرصأ هناناك هسا مك

 ىلع كلنايلغ لأسا ؟ تلك أ تقو ىأ وأ ”ىث ىل حلصأ تقو ىأف ليل
 اذ وهو هان سيل دقو اديس اب هايدجو هللاو : اذ ول

 ايد ااروزس كلذ ليش . اهكريل هلق ب ارشإ نام ل: عرش نأ رنا

 وهو ةارو رح ةئضش 55 قاف ”ىءناكاف ماعطلا مدقو

 لوَفاف. هنواع تناك ادنكو لاق - ىف لك تل 1 راو كا

 ىضشناو اذه نم رك 16 طا ضفدع ذتلا كا هل

 هدنعو حرفي :: وهو لاطرأب برشأ تاغ كرشلا لعاتساو كاد

 00 مم ىذلا لك الا كَِذ لع وا قيقا لع رات

 دق ذيدنلا ثيأر اهف الاطرأ برشو برطو كلذ باطتساف تينغف ءانغلا
 :ةليرطا ون : 5 لع انف ىنانغ ىلع تنأ برطت ىديساي : تلق هيف لمت

 اذإو "يلإ ام ىرو ةعقر ىل بتكف تا تاه مالغأب : لاق

 برطف دكر 0 0 1 راند ةثامسخ هلماعي قريص ىلإ ىه

 0 نأ لمأ مث باونأ ةّسخ ِط ملفت انا ةكم تلط كس فار

 ذخأف دك ساد 0 د ل هىدد نيب ناك

 رشا نأ'ئضرأ اناو:ىدعشإبا::تلقاورتا الكرت ننال ترن لا

 دق : لاق ..ةديتعلا نم :ىيصت :ددرأ : تلق ؟ ديرت ام ::لاقف : بسح

 هنروسم لي هيناوا حا الط كلذ دعب .برتثو انينحلا) دفان انهو



 تك ا

 دارا امب مهطاشن موقلا لخدو دلي ختمو كتمفرف ةكلجدلا مفر سماق

 درح مح ةعاس ةجاحدلا لماتف رضحاف قبطلا اودر : لاَمْف اوفرصناو

 يلع ىبأ قحو ال : لاقف . هذه ىه : اولاَتف ؛ ةجاجدلا كلن نبأ : لاقو

 ىنقدصا : لاف . تكسف ؛ ةجاحدلا كلن ىه هذه : لاَقف رض . خابطلاب

 درت اهنأ ملعن ل تليش امل: لاق ؛ كلت تاعالق و لاك )ل : لاق كليو

 ا 17 2 ايدجأ ايلط هناك أو زانضلا نارتلا ضب اهيدجاف كنلإ
 لعن ال كا ف اهيل كتيعسو كلت نم 0 مه 0 6

 الا د6 تراك دهاتتك كلت زاعا + هل لاف. اهايميشو كدب

 ا ال ادع يالا ردصلا كتاج هجلكل اى عال

 : انه ئاباهدب دواس ال الا د جفلا ةراوقكم ىعالا

 مر . لاق هه دج: لاق نابع نا نييسملا: وأ قدح

 00د ل0 باول هو هرم ةتاينمو نادم هاي انوفا ك1

 ماعطلا ىلع اليخ نسلم ناك د لاك« كلذ ناك فيك : تلقف 1

 هلتق لك | نف مهلك ايو ذيدنلا مهقسيف هءامدن ذخأي ناكو لاملاب احمس

 ال دعاة يكك . لاق... هدنع تح تاسللا لع ةدنع ترش نمو دالتق

 | لع تيه ىف رماطعا حوبصلا لع ادع تاع دق ملا انأاب : ىللاَقَف

 ا تلح اب نإ ف هقول لق كرك الأ كلو كمال :.غاض
 .هلمعب خابطلا ىلإ هب مدقتام فصوو اذكو اذك آنل دعأ : لاّتف ؟ حبطصت

 ا ترجم اوي ىلإ عضو تقوي رك )نأ يرى أر ادع
 ع

 لعفف ةمتعلا تقو هنم عرشو ةينعل هناا ذ لش حلصب قانفيلا تمدقتق



 سا

 دحأ ايندلا ىف بدالا حيبقاب ةرشعلا ليلقاب دراب اب ثفاي : لاقو ضبق دشأ
 قالنتح الا ىسأب لن 0 مثلا : ههتخأ نا لاش مده هز داس 0-0

 قئاخملل هطساو ىاتمأل ةكرتلا هو ىف ةدّمع لعحي ؟ حلصي 0

 نم ارعدأ نأ هللا كيش ردا امو ؟ الإ رظنلا عت ةيرس سلاما زودصاق

 نأ اع: لاق يلم امدتفاناءا ىفنا هل كام نأ لإ اي را

 ؟ىبالفلا اهمال و اه رس: لاق: تلف كف لاق :ةنؤاملا تاتلتيب نات ؟ هلعف|

 مالغان + لاق كلذ رضحب وأ اهنع ىذن مقرأ ام : لاق كرف نا

 ل فالف تك را رولا تدعم

 نباج 6 رش 0 ماقو هع شو ماعطلا ىضش او ةحاحدلا نع 5

 0 ةديالل نم ه ةوكتجام 2 ةعاسلا ةقاملا < 0 خابطلل لاف هتخأ

 ةحاحدلا اة و د مت اوم ناسا درا هيل

 نأ قظناالل ناكاغإو كاف "تكزااو ليلا 1 ذو مجأ ماعطلاو

 هب بلاطي لو هنع لست ل هدب نيب نم 000 كلذ ىو

 َّ 0 نعىنا ىندح : لاق قو نب نيكل با ىنريخا

 ىلإ اذع نيف قفلت ار 7 لاق هلاخ نبا عم لضمتلا 48

 كلذ انريخاف بسلا نع دانا لك ب نسحلا ةلغل لع خارخلا لاود

 را نوش (قيشاشلا اوم ىلأن هللا دبع انآ تتعلم

 ةحاحدب ةوواخ هلا لاقي داعش هلك ابكر نع دتماف دادغسةلودلا رصان

 انأو لك لم لق ليلقو رخو دقو ركدو دحباو فقرر هنوش.»
 0 ا . 00000
 مهيشتحت مطوصو نم ددال موك 0 هريخاف بجاخلا لخد ذإ هنذاخ أ

 قرأ
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 هلو ظابط ناك "لتماعلا'ز وهل نت دنسنأ نأ دحاو ريغ ىنربخأ

 هل لماع ىلإ اموب بتكو : لاق لاملاو لاملا ميظع وهو لامعألا رابك دلت

 هداهم عنصي امو : لماعلا لاف 7 هريبن وجل ' قام" ىلإ لما قاتسر ف

 0 ةءرق نم ىل ممتجم فيك ةدعلا هدهو 1 تالا

 يتلا كنتكو اهركو كل ك1 ا تاسست

 0 07 ىف الإ دجوب ال اذهو ةريساوج ىتثام عمجم لصو كاتك
 . باتكلا اذه لصوم عم هتلجو اذكو اذك كل تمج دقو قيناسر

 اذك مويلا نومتم مندي هل اولوقو خابطلا ىلإ موعفدا : لاق هباتك أرق الف

 امو : لق ؛ ءاسنلا كل ذي : هل ليقف . اذكو اذك نهنم حلصيو اذكو

 0 1 ب اتككلا اودر لاق" ءانن تكلل نأ« الق: ءانن تفلط

 اا رفد: رص وح تيعكو“" كل رتعا اركي :تذرا اعز ال انإ :! أَ

 ناكو كلذ لعق . تاكمماوملا مسج هيلإ | :دكلو نهاوقارصاو انكي

 ناكو ادهج كلذ نم نوقل هامل ناكو ادج ماعطلا ىلع ءلخللاب افورعم

 هقاذناف 00 ا هياكل ضاع سواجلاب مهملاطيو مرض

 ا يعمم تناكو هتومع لجو همد لحتسا اقئاد ولو دحأ مهم

 5-5 ابهر اكل نوبل ممم ملعيا ماهل ىف نقيا ارك نإ هوبات

 0200008 ني دل لخلل . رشا ن :ءا هل

 ا لع ينواازلا هنحأ نا ىوهأ نيك ةئرساةقئاق ةلدنه ةحاجذ امو

 5 (؟) نسللا ريك ىأ ديد باش ىأ ناوج نم ةيكرم ةملكلا ناك ْ )١(

 مهتداع هلعل (©) ريط ىأ غرمو ناوج نم ةكسم



 0-0 ا ااكؤ

 قاب كءاوخإ مم كهاجو مسر هتمدانع كل ريصيف كلزتم ىف نهعمستو

 رخآلا كل ظفاحنو مبسم لقاعلا كيلع نوما مف كيندال كرب

 تاي سلك كات ريصنو ةلمج قرا 'ىدب بتاع فر صنف

 يفك كاع نودو نيذلا ضحلا داوقلا دح نع ج ا بسلاو

 هدقلع ف. .تاموةلانام يا رتقلا زنا لاطاوو 5 . مهطزانم

 رودلا تيس م كرما انور تذفتأ م ما هبال تيل

 شوقنلاو تالالا رم تدزتساو تيهشا ام امف تدزو هده ىهو

 ةادش "نم مدلتاو نايثلاو ىراوللا:ءالؤه تمجاو تدرأ اك ةيانإ
 اده لعفأ اان ”ىثل ةملاخم ريغ نم أبل هلاتاط كا ١ تردو

 ضرك هن د 6 روض هنن ملام هونك ا

 ذتلأو هأتهأو شيع بيطأ شيعأ انأو بيعااب لفحلا ةلقو ةءورأا طاقسإ

 ىلخدو مهلع ىنرشاعي نمو مدخلاو نايلنلاو ىراوجلا ءالؤه مم ةذل 5

 ةح ايم اهتم تضاماهيرسأب ةيقاتةثورولا ىبتتو رتل م
 ام ىلإ هتنماو الل ارامع ةعاتصلا ضن قم تسرتشا قو اصرف

 [نع ةنناو تسيزخ اهلي انلتخ ١ قربت ىتع ىاخأو سارا 05

 مدام قف كلِصف ل ووبو ةسراع اداري تا ءاضق ىلإ امترط | اندر

 اذه كل ريديل خيشلا ناك امو داوق نا داوق كنال,لورخ ريغ ةعانصلا

 تيفاني قفل هلا نو اك تكانم ىدحلا ةقاقللل رع دا

 رانيد ةئاملتث اننيب هل انعمج دغلا نم ناك املف لالا كلت ىلع انتليل اننبو حورلا

 . هنع انلحرو اهذخاف هنلإ اهانلمحو انام نم



 ه- ا١ةومل -

 فلنا ينمو: هرغا ىف كليدع كش الف ادب ءيدترت كنأ | معو اوومأأ كلذ

 نإوأ ناطلس كنف عمل الو هنوف كالا عايضو رامعو هاج كلذ لعفت

 1 تاع ١ تصاختف ةدح وأ ةردقاب: رم 0

 اذآف ةبيصملا ىضقنت نأ ىلإ ءازملل مايأ ةثالث تم اذإ سلجم لاق ؟ لمأ
 رهظت م قح تديضقو قاتلا لنغ كلدب ةنلمختو قيفو "تمدق كدفن

 5 ةذللا نم برض مم كلام ظفح دارا تانأو تشل تاو دكا

 نايل 0 نق نو هل | لك جذاوسلاو تانعملاو ىر 50 م قيتكم "ىدتت

 كعامضو كر او ةييفلاو هلإ ججاتحلام ذوسلاو ضيلا مدخللاو 0

 نم رشاعو قوت 3 0 ةدلرلا نإ تحتحا ناف هتفلخ مك كتلاو

 اة ا رول نايم كيلإ# كمين( ريعا وت عاق نا هر

 مابأ اهداهو نرهش 5 رهش ف 0 اهعداو لماعلاو ريمالا لخادو

 امهرمشاعت نأ دهجاو ةعفد ع وبسأ لك اهقلاو ةنسملا فاطلالاب دايعالا

 ةدئام موب لك ىف ذختاو قملا ءاضقو مالسلاب اعقلاو هرود ىف ذيدنلا ىلع

 كلذ ناف سيترتو لّقع كلذ نكيلو ا ارك موقلا عداو ةنسح

 اا 4 دك ك داداه ىدنط زيلع افاقل وط ةدام نيظرالاالوأ

 ةعاسموأ ملاختلا قيرط ىلعو ةوهشلاو زوجتلا ليبس ىلع اذه لمل اولاقو
 اريقف الو انونحم او انننغ وه'نسلا كلذ ى.ةلاقتل ىأف الإو ناوخحالا

 دق اذه عم تنأو ىرخأ ةدم كيذ نالملا رثكف اذه ىلإ جاتحإف

 كلل تنم عدت دق افق ادق امني فرشملا لعلو :كناطلمس :تلضصو

 ذافناب : طقس هلعل )١(



 -اقالد

 ىقرعف ةريسي ةدم ىف لأم عيج فلتتس كنا لعأ انا : لاقف . لعفأ تاّقف

 .ال :تلقف ؟ اييدلا ىف شيعن الو كسفن لتش ىثكعمقبي لو ترّقتفا اذإ

 ؟لللا دككو ف رمت نضيف :كاق.,ال: تلتف كسار لع لست
 0 ع 0 ةعاس تركفف :لاق ا نأ قم فرق كات, الإ كا

 :سيعأ تل لا هنيع جس م ةعاس ىف :لاق اداوق 2 تاك نأ

 31 ىف ىياةزدقو الإ كنان ىلع ترحام اممإ اذ ةعاكصلا هده نك

 خريغل نكلو يئس ادب اع ان متين او ار كف ف تل

 باحتلال ىاوعد ةرثكب تبرد دق : تلف ؟ اف شاملا كل مني 8

 سا فادرسإم م ءرلان لع منجا ديلا تاوشل و تام تباعا

 ناطاسلا غلب 0 لاَقف . شيعأو ماردلا مهم 0 نودي رام نولمعاو

 كسل قرفيو كللع ىدانو كنقذو كسأر نوقملحيف هعيمج كا

 دقو هيلع ىدان فيك نالف ىلإ اورظنا : دلبلا لهأ لوقو كشاعم لاطسو

 تيلعأ اذ ةعانع اهدا فيو نك :اداوق هسأ توم دعل راص

 كنق راح الو يتق "لرورابم كم كانا 0 ليفت نإ وراك

 كتفذت يس لوف كنا اهم كنإ لادن تا

 ترقتفاو كلام عيمج تقع اوت رتل كا لع 0 و "7 : لام

 شاشو راوجو ةلاو ثانأو رودو راّمعو عايض كلو اداوق نك "ىدتاو

 هلحتاف ترمتفا اذإ هلمعل نأ كسفن ىفام لكاعلو تاراجتو هاجو مدخو

 كنأ لمجاو كلاع كلاوخإ دنع هيحو كعم ع كبامؤ لع رريط تر
 “ 0 هه - . 5 5 3 م

 ديفتس نا انش ترمتا اذإ هلعجم نا دبر اع تتشدعم لدحاو ةتفشنا 5



 ده ا١ةكس

 037 6 20 ره شبا نظن لجالا نكتاق نأ قرنا: تاق ىيراتت اولا

 1 كرد فاحت ناك ولو الراو« تركت" لع انلمع ازب وأ : ةيده. ليغ

 هب م 2 رضح نا مان دان ناب تقوى هانم هل ندقتعم

 00011 12 هلشعلا كلت انج ايف اذه لع اناره .انلحتراو انفردت و أف
 ماا ا ان دا فاما امو كت ماعم لاط دق هل اننا
 001 10 هن ماا يبلط ىف المقال اوصم نا يحرر

 ةللنمو كيدابا نم انتا دقو ةعاماو ىست :ٌةفرعف نالف اذنهو نالف

 3 رك كيف كلف افرع 1 بجو كا د 3 هيشاعمل الاف

 1 دس نالفب نبا نالف انا لات. .. ليرلا ىلع ليسنو كح قضت

 كال: نايف. حرشلا ىفاديزت 0 انلمف هف سا 1

 ام :لاَقف . 0 انسككو انلجخ اذه لاق ني .داوقلجر انأ ك ادف

 مذ :لاقف . انربخم نأ تأر نإ :اناقف. هور ام فرظأ ًاربخ ىندايقل

 ال
 0 د ا ا دب اك دم تيتكر هلا اعنو اتكم اكنجت ناكو

 هلاح ىف رؤي مل هنأ الإ بأ لام نم اهظع الام تفلتأف بررشلاو تاينفملاو

 تاءج دق ىنإ ناب لاق ىناعدف ىصوأو هسفق نم سيأو لتعا مث همظعا
 ا انس لع تفنتأ 0 دعل ا راند كل امسي ةيماخلا

 00 ان ازا هل نكي! انامل اد ل تاق نإو ا

 ظلمنا هته ىث ىلإ لصاال 5 00 ىف كلع لاذلا ! اديه

 ا 11١ تلنلع يرش ال ل اهضقت ةجاح ىتكيم ضفاج كيعألا 177 كلو
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 اترك ارسم ناك ةنضاكل شيع منأف انتيقااونزصناو اوقلغأ وتد

 درأ| لخدو هاناخدو انمَقف ؛ ملصأ دف 0 بلال

 نصار
 ةالحلا ىبارأل ننام لاب كر انطعاو ىلا

 ىراوجم اونأ مهناو اننروصك تناك مهليل ىف مهتروص نأ اننالغ انوبخلاو

 انرخبف انحر >و را ناك اننا يع ا

 ني 5 د صعل لع أنضعا لبقأف نهوئط وف تايمورلا ةيزدلا

 0 ىف اذه :لوقي انضسو ةليح .نوكك نأ كان اسف

 ا نع 2 ان ا ا هانمظعو 4 || انمهف وادلا بحاص لبقأ ذإ تدع

 59 ةنع نفاندمع انل ىواولنا ةمدخ عالنار هاه 3

 . | ماعط امنابخلا لا جرفتلا نيتاسبلا ضعل ىلا بوكرلا كيلا بحأ

 دز ذل ام تركلا اما انش يكس انف نطناو دا مير طشلاب بمللا

 أعانم لك عافو كلد 0 : نيافادلاو .درالاو ص راعشللا نكلو

 ةدئاملاك ةدئام انرضحأ ىتح رابللا نم ثالث وأ نيتعاس الا نكي ملو هراتخا

 ليا ذاينلاو رف 5 2

 نم نهريغ نهعمو ىراوخلا 5 7 0 30 انسلحم ف 00

 ماشتحا ريعل [ويدتالا اهمحاص ةدحاو 000 0 0 نه

 اجزليسأ هدهاتلاح تناكش نشرفلا كباس رخل لولا يش 7

 نجلا ا كوقيتا كالا قير رشم كا 2 ؟2و ىباح ال تلقف
 ما اف كرفس نع متعطقناو كعضاوم منأ متطتسا دقو نع اولحرا



 ل ١98 -

 جرف : لاق . ةراتسلا كتتهو نجرخأ هللا ثزعأ انفايضال ماشتحالا اذه

 ةداوع نب نم نبنم فرظأ الو حلمأ الو نسحأأ طق رن مل راوج انيلع

 ىلحو ةرخاف بايب ةءافزو ةصاقرو ةجانصو ةبابرو ةعاركو هيروبنطو

 ( 1! تاشاو ايلول ل

 1 لا ند رددللت ضو كسل نادك اتلاف رظعأ انسفنأ اني

 تابع د ءافولاو: ابتحتو ةفايضلا ماع نإ ةداساب لاقو انيلع رادلا بحاص

 عامجو بارشو ماعط نم هيلإ ج جاتملام عيمج ىف فيضلا قحب فيضلا 0

 ميلعل تلقف مهنع 0 ا 5 راجلا فصن كيلا يسال

 ولام مهحزامم نع سال نبدأ زق ىده تخزخلاف ءاس باف

 0 فكان اديس اب :انلق ؟ اذه امش ةدحاو ةروصلا تناكن م 7

 ال52 لاق مارخلا ف لوخدلا نكت ال قم راق اديه كلوا ىف نم

 تم دحاو لك ذخأب 1 نمسا ناك ترابا جول ذل نيو كال
 كلذ ريغ ءاش نمو اهم هتجوز ءاشأ نك اهم هتليل عتشو نومم ةدحاو دس

 00الف ادع نيس ا لقإ ةفايقلا نق تيففاذ# نوكاأل رض وق

 000 4017 لا ايسلجاف ةدحلاو انم'دجلو لك دعلأو انهو انحار فاو انرط

 ىف بغر نمم ىريغو نهنم ةدحاو انأ تجوزتف ابحزاعو ابصرمتو ابلبقت
 دق مدخم اذاف ضب م ةعاس اذه دعب انعم ساجو لعف مل انضعبو كلذ

 كدا رس نا ىف تيب ىلا ةعياضو ديكحاو 5 'اولخت ا ١ اوؤاع

 انوموو الع انورخبف ةيرس ةيطو ةعذرب هيفو شرفلا رخافب شورفم

 ةلا نم هيلإ جاتح امو اثيبلا ىف ةييش اناا رك راو دونك لإ فاما



 تءاذقج ت

 تايثلاو ةحشالا قيس انش رات انزيساف لو نا او ا

 انيلإ مامف فوقو هندد نيب نادغو حيسف ءانفو ةفهاش راد باب ىلع سلاح

 نور لامك كاذك ضانش' ةزآلا متدروو رفس ىلع :اخأ لاو

 انططحو هتيبهو هرهاظ نسحو هل نم انيبحتساف انلأسو انيلع لحأو ” ع

 ةلورراذلا هتولخددو انه نولمح نادهغلا كئاوأ لخدو انلخدو --

 انوؤاجو تقو عرسأ ىف هرسأب هولمج ىتح انمدخم اننااغ نم ادخأ نوعدب

 ةعورنم ةعنست يلا قانوتلحلو ءانهاوجو افاسذف "درا نارا مل

 نيكلاو نخفلاو نسملا ةلاهن ىف رادلا اذإو .هلثم رث مل ىلا شرقت عاونأب

 انيلع ضرعو هسفن انمدخت كرا طا .ظع ناتسرو ةدع رود امفو

 ءاحو نسحلا ةناهم ىف رادلا ىف 0 0 وهلا 00 0 انلفف . ماما

 كلذ ريغ ىلا ماملا نم انجرخأو نيزااو ميقلا نم الدب انومدخت 1

 خيبطلا رخافو ناويحلا نرد اهلع ةليلج ةنسح ةدئام انيلإ مدقف ل

 ةباهن ىف درع ناناثإ اذإو | قف لكو دْراوبلا كينرغو زيا ردانو تارا

 0 انحف انلحرأ او نمتف الا اوان لع راو

 ضرعتلا لحتسي مل نم انيفو فارضنالاب مانرمأف تنععاججابدبعلا لوطو

 3 نئلح ىإ انا انيذتا م ميحلص ىلع انلوزنل كلذ 2

 لك ديلا اتبآل ( نط اهلل عر ان وحن الط اق

 ل دع يا رس ا

 ندع نع انا لع راوجن اذاف ةدودمع ةراتس ىلع هدس برض ًَ :

 امألاَق'ترعلا اظن اند ةيطاوت اع لكلا ايفان 00
 هقفلإ



 ا

 تنك؟لوق ىمشاحلا دحاولا دبعنب رفعج مساقلا ابأ ىضاقلا تعمس

 ىردب 0 1 ةولخ 0ع هدك فدان هلوبق كاع رمت ا ىضاقلا هرض#

 ا وه اع ا توق مالك ||( انملع 1 اذوه 5 0 ادوه ةاه

 ا ىضاقلا هلاق اق ام قلعت ث هاف كى 2 دا اه ةلاونا داعلا هنا

 بارض 1 ىلا حج ركزوا ان نأ لمت هتك رص كل وق

 ا بارأا تيار الو مد ناد ناعأ هرقل 4

 هريصب لعا ماتحيا د ةاسفلا قرط مي كا أ ّطاصل || ليس 5 3 نأ: لاذ

 تك بلطا كليو : م لكنا دل ف انفو فر اكو هب انف ليد

 . احيعص رمع وأ هلاق كناكو هتيًأرف ىدب نيب هر هب ءاجو هبلطف انانر
 صضعب هعمو ر# لدهن اب يورط وك 0 ناجحا: لاق

 | لا قا اذه هنع كس افا هيفا هيفا هم هش: دهاشلا لاتف ذولا

 ةبلع حرطو دهاشلا ةمايق تمامف ابعامسا نع فقو هتمزل ةدابش ميقيل

 م00 الا ىلا تيحلا فاما تاق انعوح نشيل كاقو نجلا

 )0 را بدكو نيف ةيط اجر نأ لع وهو ال

 .هلبقا الو كاد ندع

 تاتكلا صعب ىندح : لاق ديف نب 0 5 ىحن دمت وأ ىندح

 ٠ د الصح انف كيرضتالا رصم درت قاف ن م ةعابجو اغير فاس : لاق

 ( 2 اناا انباوذ لع كو ان ناولغو لمت الع لاش - ناك



0 

 بابلاو تاليفاوبللاو دمع ا كلذكو كرم جاببدلا عيراردلاو ةدرفم

 ااا ل1 د دلو مأو هورو مع ونب هل ناكو : لاق . ماملاو ننال

 بهذو هتيفن رادلا نم ريسيلا الا هنايثو هشاقو 0 كي ركل

 علا ا لع 1 ١ [و ءاؤ ا ملف تالت وا رذلا ىداتع اهلع

 6ع دوت ماا وت زم لخأ » اهودجوف اهوحتف ةبيصلا تضقن | اللف

 اوماظنتف ةرضملا اولخدف ةموصحلا عطقنا 0. دريل ماك ىلا اه را

 امف رظنلاب هيلا مقوو 00 اثنا لا تلم

 ىهو ثاوعد نع 01 اً 0 1 ماظل قرط مودي

 هنا هنءورع سانلا ف رعأ تنأ نالف ىضاقلا اهمأ : هل اولاَمف اهعيمج ةركتم

 هتغازخ انهت تام ةعاسو هلاهدب ىف ناكهلكو هل هدمها 0 7
 اهف قيداتض ةدعالا اهف هل دجت مل اهانحتف املو رادلا ىف تناك ىهو

 ببسلا امو 500 نأف هنأس نم 0 0 تاللئاوا

 دق اهنأك ةدتحم ةيراملا تلبقأف : لاق ؛ بايثلا ةلقو تاليوارسلا لظع ىف
 عم ظحلذلا ءاككلع تسماسامأ ضال سا نعأ تالت ا 0
 قشمن. ناك اذه « نواه ىتئاماهنم مخل نواوكلا قدس 27
 000 ناو رفعج و أ[ ضاتلا كد لاق . تالت وارسلا

 كلذ دع ايماوهعصتساا 2

 هركناف ان رخالا لع امدجلا درت رار ءالاب نا نإ
 ناكول ؛ فلحأ فيك “ىث "يلع هل سيل : لاقف ؟ فاحتأ : تلقف هتلأسف

 متسرك تو هلا



0 

 800 ل ا تل فرار اهم" نحن تلا ضايق اسر

 00015 5 لاو ضرصللا انلع حرت الع اكونأو ىتمأ تنتكو

 رج "نإ دا ضرع لو ةلفافلا ىف نك د عضاوم

 اهحا تساف ىزاكع مدحأ ىأرف انوحلشف ةلاجر صوصللا ةعفد رخآ انيلع

 لهأ ذخأف ميلظع رمأ ريئاندل 0 ا
 0 الا لاومالا هلم كنهذ دق نم انعم. نولومتو ني نويلت ةلفاقلا

 : لاق . اهيف ناك أمي حرصأ ال كسسم انأو . ةبشخ ىلع كقلق قلق ام

 تحتحاو ىف اعطقنم_تيّقبف ىدصُّمم ىلا تلصو نا ىلإ انب رفسلا ىداعو

 كا 11 1 رفا كل طم قي ودب تفيرصتانا لإ

 | را ا ”و ىلانف ة هبشن ةأنق هدب ؛ نيب اذإ و قيرطلا ىلعىرادهرب

 تلقف . م: : لاَقف ؛ اهانإ ىنعيدت لجرلل تلقو ىسفن توقف هلاح ابلقث اذأذ

 هللا 0 9 هبطعأ تلف هريغ تاب . نيمهردب : لاقف كب

 هتيطعاف ىسفن نيبو ىنيب اردع ىلبا الاو تزف دّمف اف ىلام ناك نافىلاعت

 صعب نم 3 ةةياطو دم ملا هي دعضيو ناوعلا كحل نيمهردلا

 0 الا ل و دل ىلإ ىذا تاسعا هذاك انيألا
 لع نامت هللا تدمحو ةانئلاب تيمرو اهتذخأف اهنيعب لع تجرخي ند

 .ريخو ةرا ل ١ ىدلب ىإ تحرخو تزهدحتف تف رصناو | 0 كلذ ظفح

 دنع تام: ل أاق بتاكلا ىرانألا سا لا ا

 ناكو بايثلا ريثك ةءورأل رفاو ةمعنلا ظع ناكو هامسأو نالف رابنألاب
 00 ارد تلكد ويداكما ةدعب لف "ابن نر و82 تكل



 دبا راق د

 ىرضحاف اغيف كلش مت نمت ةنجقاو ا و 0

 عاف ةردملاو دنلاب كا ا د كنفارا 5 كالا اطو

 نها تاو نق طخ د 2 لام ا

 ةلئازف تيك وهف ة-ه] اقف ايل ىنأأ مانا للا لا ااا

 تددو توقان انل اما ليق.ن اذ: كانه ىلإ [مهدشاف نذلعملا لعذ كا

 الا 0 نأ كي كالا فزع نان سم ل ا

 ماقملاو طرشل للملا ىتنمضف : لاق . هلام لصا هيلع درا م الام هيف

 ل 2 0 ردم الارق ءا هش كسعل ناك الف نيصفلا دف و

 ضرع! هييلك تبرد رد ةمنصلا لمأ عج هنأ ايي هش رك ديا كاتم نككلإ

 تاضأ ل ةواخر هش أ ا رخأ توقاب امه 8 اولاقف نيصفلا مهملع

 ثارقم 1 -ندنلل اده قم نينل تاوقاب اده نإرو هيف هان

 دع . نم 55 ىلع كي م م 0 1 تايق 5 لملا دز: لاَعذ بة |

 درش دقو ازعل دم داما اللا قداعأا؛ نماهزيعو بادرت

 اذه 9 هنإ 8 اولاقو ةواخرلاب اهون لوقو توقأاب اك نادعألا 5

 راند فلا نيسمخت كات ' أم بيلا اده ١0007 هممق ل ناكلاك طفلا

 ؟ لولوه 07 : سك 1 كاف ىناظت ذو كرر تاصق لف رجا ا ًّئ

 ىنع جرفاذ كهكعم لح : اولامف

 لابحلا صعب ف را ناك : ها نم ىراطلا ضيا ىندحو

 امم ةبوبلا ىف تلعجو ةفوحم ةانق تذخاف أملع تفخ ريناند ىعم نأكو

 4 ثحيص 7 توص ال ءاح الو لد م ام تاللتما ىىَح ريناندلا



 - مخ

 اس م2 كما هتك لق. انأ الا قحألا تنأ كنأ كفرعأ
 ةعصق ىف ردتلا عيدي راسكب ترا ىع ايضلمو هتقاك |( كلذ كقرضأ

 ال دلل تركو هلعفلا نما ذك لدولا ةكيحش ا ظن ىانذلاو

 ةيابذ نم ةيلاخ ىهو ةعاس هتكرتو بابذلا عيمج راط اهلع رقتسا ني
 بابذلا راطف هتددر م < نايذلا مجرُف ردا د 3 ”اقيفاف ةلجاو

 0027 1 فاقو ريما تاح مث تارم ثالث كلذ تلعن

 01101 لعبده كاملا «ةلمجح ناسا رخك نم هبلظ ىف تمادق انأزو تابذثلا

 58 , مول هللاو ةحورم لإن الو ةندم لا نوجاتح الو بايذلا امره الف

 هنأ ا د يش قرم لانا كلن هترتشال راند ةثامسخ الإ هابإ

 ناسارخ ىلإ مانأ دعب تجرخو انقرتفاو ةعاس دعب اهنم قافأ مث فات

 . مرد هقول ردت اهتم دم نب رصن ل هتعبف ىعم رحح رحملاو

 أك + لا ىركبم ام داو 1 نع سل ١

 افا ردت ئروفاكلان ترعب نويشنم ءانعأ خيش 5 9 دنع

 اهعابو ناصف را 4 0000 0 ا قيلط نأكو هولا

 000 كادر انا ايفوتف لاق . اهفرعي مو ("” نييذاجت امبمأ ىلع اهكلام

 امهمولجو مرد ةئاملث هنماعت رتشاف ادع هيغل سحكوسو لقخل

 اهو :نامع ىلإ عك لن نقار حملا ا

 رمحأ ةوف رالب 1 ةيعداو ريمالا ةيحتو ن « فسو ىلع امهضرعف ىجم

 بوطخ دعب ىنم |(هءاتاف ىتوقدصب اوك ىرهوج لكل اعفصوف

 نايدازب باوصلا )١(



 - ا١مما/ك -

 ىلع نسانلا راق رف 1 اء اح 1 نم 5 ناك 5 مزمما تم م

 نيبلح تبل |وطاعف اورج هموت قانا وأ لاقو . مبهوجو

 ا وميقأف اًيدص مفداص دق مك 58 لاف لخد رمالا هيلع داز اماف

 الإوءا عم 00 هنح متنا 0 لاو ىدحو ترد ىوفرعو

 ثدحن 5و 5 كرد ترا نع ىطابتلا اده ف نب 0 56 فيسلاف

 لارا كف هر
 ميحرلا ا 5

2 

 0 00 هيراوجم لحرو ا 0 تقع هم 0

 نبل م

 0 الحر ىدح نان نراك 2 نب هللا دبع دمج وأ قدح

 لاق ةصاوخلا رايح فرعي ناك نم هدا 50 صضعب نم

3 

 هس هيزو 00 هفرعأ أرحح هدنع ارق رصك ىرادهر تزيحا

 ” ا 0 ا 3 :
 ةتصاح ناةفرعإا تست و هماقأا ف هادي نيب هلعح دقو رظنأ| حيام مارد

 م .٠ 7 . 5 035

 هتموأس هتار نيخ ة ا دعما هيط اق نقم بانذلا درط ىف

 افالم هنلإ | 0 دلع ا 5 مارد ةسمح 4 0 هش
 0 ا 5-7

 :لوقو قم رحسلو ىزطب لبقأ ىدب َّى رححلا لصحو هدب ف تلح
 ِء 3 2 .٠

 هم . | . 7 .٠ 7 5 5 .٠ فل 8

 ِإ هللاو نودحلاب نشل نوط نش وردي, ءالوه لوح

: 0 2 4 : 1 

 دقو ري اشار ةانهافا م

 نأ بجبن : هل تلقو هيلإ تعحرف . مارد هسخن 5 حالا اده افازتقا



 تامكا

 ل ا تل كمت اهدا كاما نعد و

 قورصتب نا ساتلا نمىثخاو ٠٠١ لاق .ى.. تسل .نا ىاهد

 قوعطف ىف كاذ اولتف :نإولا "1م حارع ب اوشعن ؛ نإو

 نوؤشلا ئيدط ن وكلا قمن كر نم دن كرما راجل دك كاف

 اا هفاوس سا" جرتفو :٠ كار ةامإإ: قيشت ناك نمو
 نيل 0 يول , ال هللا ىف عفصي ناك نمو

 ند | ناس "لع انإ ماها هي حاسيو

 اا 0 ادلع لإ تداعو جاعرإلا ب "كلذ" ل لفراق

 ةغالا ملع نم هلعو) ىبيقلا ماه ىبأ نب دهنأ شاير وأ ىدشنأ

 كنار اتق ةحتلتم ١ ناكو ىلملا 2 ىبا ق هسفنل (فورعأل لح ا عسل

 تاما كات نار دال ا اع ع دكر هبإ لاطو هتاج هع

 حامسملاو ليفي اراها يقدم نزول فعدم دق كاكاو

 حاورلاو اعم ودنلا اذهو ميدملا كاذ كادت كاف

 00 0 ل د كلا قا ع وول اكلت
 حاجنلا يل ع سيلو ىدهج بارطضالاو ساقتلا 6

 ىبا ثدحن 0 درك را نب دهس نبا ايرك را يكن اب[ تمم
 زمر مارب اندنع اممم ناكو قيدص راند نب هّللا ديبع سابعلا وأ ناك: لآق

 لخالخو لمدو ةرواسأ 'يلإ اوذنأف هلايع ىلع قيضف ةقاضا هتتحلذ

 مبدا ءاحبو :روهشاكصفو ههضرقأف راند ةئاملث الع اوضرتقاو بهذ

 بره ا ىلع اناهو مهنم سائلا برام م لإ مج جرخو دلبلا نودبرب



 - امله

 ".اونميلا رطل وداد نيرا اظد لابو هسأر مفرف لجل

 كنف ىرأ ىأف كل ملصي ام كرزفأ نادل اهدا اس

 . لجرلا لاح تحلصو اليلج الم هدإق مانأ دعب ناك انلف اعنطصم

 ةرفانم لغبلا ىبَأ ْن نيسكلا ىأ قف تناك: لاَ مساعلا وأ ىندح

 مسارف هنيبو هنيب دلب نم هل لمأع نم باتك امون هيلع دروف ا

 هديب ةاحسلا مطق ىف نيسملا وأ دهنجاو ةظيلغ ةاحسب هاحس دقو ةريثك

 مقود 5 اك رقي راع كلذ نا هل ناك ان يي

 نيب نيل

 ةاحسألاب هنم درو ىذلا- باتكلا كلذ. نأ : ةاودلا كلصل لاق هيدي
 نكي لو لماعلا اهءارف ةاحسألا هذه مطقا : هل لاقق هرضحأف ؛ ةظيلغلا
 كافر اهتمت هل ص تانك لإ اي ارد ار 5

 كطاوءاسالا ح مقل كي وعد ااه كلمل لإ نآلا مجرأ ل

 اج |ملؤ لماعلا مدق ة مايأ دعب ناك موا نظم لما

 ىف مدزن فظنمل اكل طع أ كاي كرا نك 0-0-5

 م عل 2 كسا را

 لجر ةئاهلثو نيسخو تس ةنس ىف ةرصبلاب ءاضقلا ىلو دق ناكو
 ندعي 6-0 ىبال انراض للود هد 1 فرص نم ةلزنع د

 نييضاعلا كيما ال مشل َُك ماعلا وأ 4 لاَقف ع خامل دحاول

 : دحاولا دبع نب دم نسم ا ىنأو رفعج مس 00

 ىوذتئ دام سا روان كسا 0 يا

 نيب نع نمو راسي نع نم ىل 2 ب اروط يصف تلق دقو
(51) 



 - ام

 كخضفإ اهعيمج ىلع فقتو اهأرقث نأ تنآر نإ : لجرلا هل لاقت اهعيمج

 | 0 لالا انا هللاو دق دحاو ىنعم ىف انك فيلا كاف كنتو

 تناكل يلا 0 ا تل ها ا يلا ريصب

 لص لإ“ الو رست -ىئدتغ كلاك ادنهااب : لخؤالا ل لاق م. تذق دق

 : لاق . اذنه تتح هنما كو ءأ ام ىلام نم لضف الو كللإ ا

 00107 1120 قتلا قل نا كن نأ إن للاخ تكاش لجلاو

 كتافاكم ىلوتو كءازج هللا نسحأ لاقو اماق لجرلا ماق ةعاس كلذ ىلع

 0 112 لجبالا خوسساوا> لاق عقم و كاب مفر كيلا نوع

 01 ل2 اندفع لوو 1 دوق رجطرا ريما هلك اقفاو
 2 ركل فا لع 211 : هل لاقو جرخ نة نغبلا قل

 ىدر حيببق ىل م أملا نم كبد ع لع أ فرصتلا 0 ءانإ

 ندع 00 لاقو رك معا كازا ىرطألا نما

 لعل 0 تلي نان كاركس ريدا يعين كلن قاكحاو

 0000 2 دلو دقو كيلع قفزاولا ا ةزتك اكعد عركذ اع لفك ملا
 كركشأ لو ىبإب ىف عيظفلا سايإلاو حييبقلا درلا اذه راص 0000

 تقتمف سلم لوأ ىف كدنع ىل ام ىتقدص كنال ركشلا عضوم ىف الإ

 ةمدخو كنلإ حاورلاو ةودغلاب تعتلا نم ىتتحر ,أو عمطلا لذ نم قنع

 اذ ىقق' ةضرو ىرمأ هلا زدأ ام نك تفشكو كتلع مم عفشتسا نم

 كترذعو اذه ىلع كننركش اعأف رخآ دلب ىف ه لمجتأ يذلا لمحت ابلجأو

 | دو الحسن لدبلا نأ ننا:ئزرظأف- لاق . الوأهئرك 3 امل هن ىتاماع امف



 ع

 5577 رز اطلاو عمسلا : لاقق . هانإ كتلك

 ن ىلع بذجو كلذ تاعئق : لاق . امبلبقق هديو كيبأ سأر ىلع 5

 نأ ىلإ ةميضلاب هل تك | لقو ءاحتملا انأ |هاطعأف اًيردو هناؤد

 كيبل ىلإ داعادإف ذج دج : روزلا لهو ىةنيصلا نإ

 0 > ىنفرع منتما ناف لودعلا نم ةعامح هيلع دهشأو دبعلا هيلع ل ا

 زيلهدلا ىف انرص ايلف نوحلأءصم 0 00 كاف كلدب ك هلاطأ

 كب يب اك اهم كتيصو ىتلا ةيصولاب ىسف 00

 101 يم كاد ترص اهف ينوكشنل تنج دقو

 00 هل تلق رزو ا ل ناسا

 لضفلا نم كيفناك اذا: كاتفول ناك يديد ان هناوو لاق [

 .ههركلام ىم اهدعب ىرتاف 5 هذه لثمف قيصو ةيم تل
 تحل ا اهي دهشأو هلا 2 اد ىلإ همم تدعو هدب تابقف

 0 يث كرا لوبق ناكو اتينا لالا تضاقتساو كلذ

 ل رئابفصألا منعتلا دبع ندم مداقلا وأ ىتادح

 ةقثلاو .ةلالحلاو للان م هلو ةلودلا 0 كني 2

 اند دامت لتبلا أ ن نيبطلا ىا ناك لاق روش رعلاو تدالاو

 ند تك دا 0 خيش هبلإ لخد دقؤ هسلع رشح مى

 8 نيا ناوخإو د ا نم ةعامج نمو تقولا رزو

 00 لصوأو سلجو ملسف هعفنو هر 50

 اهأرش مو نئيلا وأ نااهرتكتسان ةسيطيترابضأ تاكو سس



 - امل" ل

 هل لاق . منصو هب هللا لمف ماقلا اذه نسملا : كتف ؟ ىنعت نما : لاَقق

 02 راع ام هنلاو# اذه لقا ناك "ليث" قا تسوسو دق اده اب : ريزولا

 300007 تا 2 را عدل لاذ قف ةيمشالو فرخ كارم ىف ىلا

 0 ١ سس ىدنع هن 95 كلذ د حل

 يف ! م

 ل الإ 00 ع كنف 5 000 د 07 1

 ا 9 | لاتف هلا دقو حيبق رثأ هب اضيأ نسحلا ىرأ اذوهو

 ا رداض هنا لا مقوف 0 نا وصلات مبعم برض ناولغ دب

 9 كاف نم اتا ب نال تتح

 00000 سا ل1 ةيسفلا ءاجححلا وأ هيلع ضقفاب لاو ىقالصت نأ دم

 ار دج نوكي نأ ءاجسملا انآ ان: تست ام : لاقق:نسع ننإلإ

 مم نوكلأ فيكف همم شيطلا اذهب تنك اذا كلر ويم ركام ع

 كلذ :تلتفا ول ةعبض هل بيهم : نأ كل هتلاسم مقالك ا برغلا

 ناكدق كلذب هل حسن ملاملو مدالوأب ءانآلا سمأ نم اعدب كلذ ناك ام

 ةكانسلا ب 0-2 ملبن أ امأ او تظنغا ا دق تا هذرت دا

 لاق ىتح ىحتسم قرطموهو خب لاو بتعلا ىف هيلع دازو : لاق . هأ 17

 0001 ندوة طك ن2 نا تست قلي انج و كلا ليلاوت: ها

 .هنف هت#و ممول 0 35 ًاناع ىف كابتن هل نا نار نادم

 ند لو كرذع لقا اع تلا: اقف كلذوف ةيلآ تخت( ذخأف :لاق

 نع ءازح هل امبمو ةيضلا ند كيل ناب الا راث الا عودلف ف نع



 - املا

 كلاذ ذإ ريزؤلا_قلكو ذادنن: تورو قي ظضاسلاو لالا ندا ده اد 1

 ىنبحت نراكو لمعلا هدلق وهو ىأ ةيانعلا ةباغ ىف وهو ىسع ن ىلع

 يذلا نتالابهيرأو قاوم اهنا 5 قضتمو

 توجوتو .لزن[ لو رادلا ىلا اتلاو نيلثبلا تلخحأت انواد تادصقف ن

 ةيصو ترآ ؟ ردا ندملا نت ىتباد نع تلرت نيف- ريزولا راد ىلا

 لبقأ نآل : تاقو ها راد لوخد ىلع تمددو ا

 راف ا لهالا قاض وف تملا نان

 00 نكت لو هندب نيب تلفقوو رزوا لع تو ةفرعأ الو

 : كو حجو يدخل ظعأ يف ار ني هاا وا فا

 نا وصلا تا هلا 0 ا ؟ تلم

 كلل أعم تجرخ دق ناكسيلا : لاف .يهجو تبرمضف تتلف نر

 . رزولا ةمدخ 5 دعا الف 5 ضر 0

 تعجر امل وه اذاو لش نأ اذاف 1 000 أ دحلاف : اكل

 ع ند وا ردا أ امإ عج رف ظاتغا دق نع وحر اوخ هئلاو قب رادلا نم

 كشي لف والراجح توجو ينأو لزتأ مل ينأ فرعف هراد كلا او

 سلؤل هدنع كلذ ققحتف هبطاخأ يندجوف ءاخ هوكشأ تيضم دق ينأ ىف

 تاما 5 نا
 ب ولا ىلع يتعب دس از كلاعام ناو كابإ قامو للا

 1 درع اوس اذه رولا هلاك عمسأ تكس مق انأو بتع

 ا 252005 :' لامف.؟ تع



00 

 ناطاسلا نمةلزنم هلزاكن اذ كنومركيف (مجو هدنع سانلا كارو كلهأ

 ا 110117 اراب ىلا كلاقتن اكو امنع كانإ هفالتتسام اهلا قطن نأ

 0ك اال رو الو اطلاع وشن ا ةلزتم كناكك نا ةكالذكو

 أ سانلا ناف اننود ناكو 0 | اذهو هتبارق ريخ ىنإو

 225270 معسلاوو-” لع لبقأ مث : لاق . ىديس ب من : 5

 ا رخو . لمعلاىلا ىتمجرخا : لاف ةلزئمناودلا كانت ىلع مايقلا

 ل طاشنالا "كلذ دلوذ ا ا 0 3 ا 0-5 ا

 اا دلال نأ نار ملا ريح ترك ده ةقشلاب نأ هنفاؤيملع ى

 000 فالف ا دنا تك نا , ماو ىف لا ةمظع

 ات 1 اور ماا ل كيهو ولف لعل اعاقة تككذف

 5 عمس نيا: كا 0 كلذ ناك ام كتمدح لعاملت نسال

 كليا تش سلك ان ::لاقو ةميتش كقأ ىنمتشي مفدناو 0 00

 راهو هدم ف ناك ىذلا وسلا“ ىفتقو « ناوزهلا كل نأ ىلا كنف

 00 دما هيفي جر علو الا قوق ههنا نان رع

 ؛ ىنلماع امم ظيغو ىيظع | لأ ىنلخادتف ةلفغ لب اء كلذ دروو يععجو ىف رانلا

 0 اذهاناكر ام: قدما ف تلقو“: مالا نك

 يناملغ ىنفملو هنرباسم نع ترصقو دعب ىل ةدساف هتبن 1 ىدَر

 د يا 9 اسف وزع راكنو داياق تابت ا ا

 آل نال ادب : لال اولا ىف لولاك ناس ة و نم

 ىسلاو اظل
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 ىتح اه قا نع راكلا ل ىق اهم كيرجأل كيلا ارم تددر

 وت تلا كلف كلذ لضف كيف نك نبسلو 0 حصن

 . هرخآو فرم نم كيلا هىددر ل ع 1 وهف كَ ٠ ىلع حاصت 0

 نمادب دجأ مو باود ساس نك نادل نما رم ا

 البطصا امل تد ا و باودلا تدخاو ب ةعاادإاو عسل هسا ا

 لاو مهقازرأ تردأو انما ترسل هديه تل

 5 ص مويأ | ىف تاعفد ناودلا 1 رضحا ا 0 ا

 مايأو رهش الا ابلع ىضم اف كلذل اهرف ةرطا تدرفأو نمستو لاعتو

 لت امن ةيررد 2 نسا ةراغ ىلع تراضو تنمسوا تح 2

 0 || مت :.تاقف ؟:تاودلا كلج تامفام نسا
 : ل كاف لع ا تدب كف ندا ةباغ ىف اهار ذ ماتف

 -- ءاضق 0 1 عفتتت عيش مالا ادع كيمايق ة لدي كيلعأ 0

 ل دق ناطلسلا ا اذا : : لاق لق 9 : اتالم هيف كتستا, :

 كيسق لدشتو هدسح نأ كاياة هج ارو ة هونت نامل وا ل تا

 وه هوضت الو ةقنأ ظفستو ةدئان ىلا لصق الو لل ل

 راض لج نم كضغ كسف نم ضغتو وه ىذأت 3 تت

 كيدي لابقا وأ اهي كمقرت هيف ةلاب الا عفتر ءانام هناا كلها

 ا ءذلا لضفلا كلذ ناكل خذ هد نأ ديان

 ريصنو كل هئارطاو كيدع هئانثب 00 كيلا ًاسميارا رسل كل و كل

 نم سيل نم هريغ كر نوكت نأ نمركلل نس هتاف رعأ ا



 ب اال ب

 اموال ىلا رروصسم نم , تأدب من

 ع ف ع 1

 ىدملا زاح نم للعب ىدم ىا ىهتلا ىم مطأ مولا الول

 اندجسمب ماقأ ناكو “ىرقلا ىرتستلا نوره نب را

 0 مضومىلا تنلب امف كر ا ل ل رعبا

 راتسأ تدلثو تححأذ 0 0 6 هةكتاتبام ف ٠ اك ح هب هلق ىذلا

 7 21 يرش لع 0: 0 1 تالق 00 كة رعلا

 ا 111 ب يلع لوملا لاح اف ةعبسلا تيطاعت من

 ركشلاو ىصاعملا نواص رايتعلا ّ لاق هنا ةفوصلا ن صعب نع ىنغلب

 زدبلا سابور موصلاو هل نشراوج ةالصلاو دال يو

 ” سأرلا نيقيلاو

 لمعلاو كعم ةعيض الإ ليلد هللا ة ةقرعأ ا اننامز ل م مهصعل نعو

 نفمقلا ل كءم فاخن 7 داز حاصلا

 دمحأ نا دم نحيا و قدح : لاقت نإ ىحن دم و ىندح

 نادمحن هللا دبع نب نسحلا دمحم ونأ ةلودلا رصان ىثدح : لاق ىطرارقلا

 ا( 1 فارقت لوا ىع تارخالا دش ءاجملا وأ ينأ ناك: كت

 هذب كبِعَو ىبافاحتو قم صعب ناكف هلامعأ ىلع قم هفوخو ف لاف

 هياود ضرع. سل ناشادخت قيرط ىلوف ةلع 0 كلذ لمحتأ دى

 نسح اب : لاق مث كلذ ريغ ىلا فحأو نمز نيب ام ةباد نيسمخ اهم قف

 دقو كيلا:ةباسم باودلا هدنكشر لمعلا حملا ني روش كعل جرخأ نأ طرأ



 تا

 : املوأ رازنب هبقانم تيمكلا ىلع

 انسي ألا م موللا ىتافك اتعظ اي كمذام حم قه

 نرعلا رخافم نم انف امل اهظفح تيبمشاف تبي ةئامس وحن ىهو

 او لاح فا . اهظنحأ ىتح ىلإ اهجرخت ىديساب : تاتف ىلهأو

 ىر مث تبي ةل ءام 0 يا لاقف

 ناكدقو "ىلا ابداسو اهجرختأف "ىلا اهعفدا : تلتف . ىلع هقلخمو باتكلاب

 و اهف تيولخ ةراذ نم ىمسر كناك هرج تلخدف 3 ها

 كترف نق كنك ل حللا ناك اه الظل اقع طلو يو
 : لاف هيدي نيب تسلؤ ىمسر ىلع ةودغ هيلا تجرفن ابتنقتأو ابعيجج نم

 ا 1 تسئل ل

 ا 1 نيفدلا تحرج انا اخ: لاش هيدا كك ١

 اين ا يدا سارت دل تال دشنا اناو هيف رظر

 5 تدب ةئام رادعم تدشنأف انهاه نم دشنأ : لاقو قارا ةدع

 للاب : لاقو ىنيعو ىسأر لبقو هيلا ىنمضف ىظفح نسح نم هارام هلابف
 نيفلا نم كاع تاق وان ادخار

 رع 0 هدعب تظفحو نأ قطنخ: لاق ىبأ ىنادح

 :لاق ةَديظَق قئامل'”ءارعشلاو قيتادحلا وم انه ريخإ هليحتا تس

 مو ةديصق نيعبرأ نيساطلل ظفح نم : لولوقت ماشلاب انخويشو قاد
 نبرشعلا نود ىنسو رعشلا تلقف . ناسنا خالسم ىف رامح وهف رعشلا لفن

0 



 - االك

 0 الهر و نادعح نا سجد انألا لاسر قمأل ىحاص ىنذقا

 ا 1 بيقثلاو دبهملاو دمحم 1 تتاكو ةااكيرلاو مييف

 ' ل انكشام اناحدفلا مسقنو بساحتتو عضوم ىف لخدن : اولاقف مرد

 انذخأو هانرتف لئاس هناك امان ًاليلع الجر الإ هيف رن لو دم ىبأ راد
 ليدبلا نالفو اذك طقاسلا نالف قزر نم انيلإ لصو لوقنو يساحت

 0 0 انك تلو نك نزولا لف نيو انك ف رعلا كيمو اذك
 00 0 نر افلام داو لك محلا لصقل مليم انلصح
 01 لاك ات لو الف“ اطفال انالخا انناحصأ | :؟لاكو ا

 1 ولععأ فيعض وه : انلقف . هيف منك ام تعمس دق نيداسملا نم لجر

 هذخأ, ام لثم ةيوسلاب احيحص اطمسق الإ ديرأ ال : لاّتف . مارد ةسمخ

 د01 الاودعدسلا ان وكل امإ يلع ال : لاف هانففختساف . كدحأ

 ماذخأ 3 : تاقو ىريصلا ركب ينأ ىلا تيضمو ةيريمس يف ةعاسلا

 أم تح هيلع ايطار أئاقام عيبج دعا لق ْ كك اذك لشبلا نال مس
2 

| 

 0 ف اد احبس هاند وف: هلق ا: للا انرظلف .متقرس ام 9 مجرب

 . كدحأذخأب مطسق الا هللاو ال :.لاَمف : هبلط ام'ضعن لع نصتق

 "”0|و هدا ام .لثم اًلعسقملا انمفدق اني ةنلا كلذ مفد نم 10 رف

 ا راك ذذبو مقري ملاذا ع نكمل لقاك ( هم دمار كو رك شرا

0 

 اف فاو هكا

 ةرشع سم كاذ ذِإ ىف مو دشن يبأ هدف لاو ىأ ىندح

 دريو مهقانم ددعيو نعلاب اف رختفب ىتلا ةليوطلا لبعد ةديصق ضعب ةنس
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 ةاييعدت كل تاول هنيدي اجدع ىحتس ال خيشأب : لاَتف هنف | انك

 دس ايلا كدا | ١ تاّقف ظفحلا ةع رس ف هوا فارغا نك ١ و : لاق

 كل 8 لمملا اهسملع هده هللا .ناحيس : لامذ. ىريخ الق ام ناد

 تع رق ايا 5 : ا

 ا تيفنياو تلعشت ىدب قر طم الاي 0 قوف تناكو دحلو

 مساَقلا ىتمحر الف ٠ تيتأ نبأ نم ىردأ ال انأو ىل اهنأ قاتملاو قالطلاب

 ممسي ال هللا دبع ابأ نكلو قدا كأن أ لعأ ىنأف قلقت ال اذه اب : لآق

 اهظفح هنإو ةعمس ةدحاو ةعفد ىف هظفح الإ هريغ الو اان وط بشن انيك

 .تفوضناو قراجاف اها

 عافترا ىلع ىوتحم مسالا نب رفعج اهلمت ناك ةعامج نأ ىأ ىتثدح
 بئالماعمو ةيحانلا غياشمو ( ىنم كشلا ) سرافإ نم ةيحان وأ سراف

 ىلإ اماسح مقرب ٍناكو هجرخو كلذ ليخدو قب امو ىدأ امو اه>ارخو

 اهالمأو 23 3 ا لاَقف تدقفف ةعامجا د تبلطو ريزولا

 تدجو 1 اهلع با مفدو رزولا ةرضحن لاملا ىف هظفح نم

 تدع رو هطيحي : 1 هيه اما لاا مليوتت تعال ىلا دا

 مه ءاح هباف دحاو باب فأكل فرخ انزال

 .ارخؤمو

 . لاق فامكلا هنوئيع نب دمتش نب هللا دبع مساقلا وأ دج

 :لاعا كلل بحاص قريصلا نات نك نيكني

 عفرو هلعل (؟) رفعج وبا : لصالا )١(



 -5ل/ا١ا -

 هنم قرتحي ام ناك لمعتسا م نينس تارشع قتع اذا عم ثلا نأ ينأ غل

 نع هدعب ت تلغاتشب و: تام همنلاو ا ا 00

 ىف ىذلا قيتعلا عمشل كلا كك هناا ةرعدلا هدده تاقتحلا [لفاةلاؤخنا

 ةبرجتلا 0 هلع ركز فت قنا 3 اما

 يا
 عرزاا | نب تومي ركب وأ نربخأ : لاق ينابفصألا جرفل | وأ انربخأ

 مجحل كلاب اما 0 17 هنا ثدحن ظحاحلا ناعانأ ل ا

 : لاق ينارفصألا جر هلا ونأ هب ينريخأ . اهم هناعا ةدشل ةعجرلا ىلا ةثيسنب

 د1 د نادعأ رك (ةلازيك ا شاد دف ةيرطلا يمدداح) ته

 0000 عود ىلا لو الع. نأ دبش هلل ل ا

 اع كل 7 ا وعر نيو ةرتك اه اق

 001 1 كلا ندا ريغ ل
 50808 رو هنم هللا رفاتساو طرفم مظع ادهو هللا الإ هلإ ال

 لل رار اا ون ةاشل دا نيك دادعتلا : نم ةعامج نر بخأ

 قحأ ةصقلا رهظ ىلع مقوف ىسيع نب يل ء ىلا هنم مظنف تاناد فاش

 هدعا وه قحليلف هللا نم ىوقت ها عر ىلا ءان  مسرأ ةيفعتو مده ءان

 ' لان نا ءام ا

 ديم أ تفقد ا# كا معا هلناردتع وأ قدح الق ىبأ ىنادح
 ع

 همس لق م هتحدم ةليوط ةديصق 1 د# نا 7 املا

 0 نما ردص َّى 0 نم معلا نس رفعج هللا دبع وأ هنا



 ب اا/د

 نيم نئانلا تالق 50 ضعي ىف دانت ابريجا ل اق ىلبم د نأ

 اده ىلع ةعاسلا 7 ىلبشلا اولامف ؛ اذه ام : تلف حيرط لكر

 لاق . هيلع ىبنأ ىتح حاصو دجاوتف ؛ ل 0 لوَقي هيدانمو سارحلا

 هل تاهو ريتا هتريكأف ةفوطلا نضع كاد تاهل ند 2

 نإ هيلع, لاتحاول معصب تح اذه ىف شا كحو

 ءاداخلا ناك ول ف ةرظ ل مام :تاند فدانا تاكل ىلع هماكب كاف هللا

 ملك نك 1 3 1 أ ؟ طلخت 5 ل هحايص لثم محصل رخا 1 دام معقل

 . اذه ىف هيلع باوملاا : لاَقف 7 هللا

 لاق شاعرون نيدللا بأ ىوحاام ا تلد را 27
 هنباو نسملا نب ناهلس مسساقلا ىنأ م 0 1 ىنأ ن بيطلا وأ اعد

 ةءورأاو منلاو تاكل نر ام ابف قفنأ ةوعد دا

 0 هلاك ل ناكو 0-0 يرده راك 3

 ط.سو ى امهمصن نيرب بك نيرو و ىانم نوع وأ نوالث امبش نيتييكوم

 ليف ودار اعاد 21 ا امهلاوحرانصلا عومشلا قرفو ساحلا

 6 رهدغ نت هلا قول ناكو امه وطقن ى 585 ادددش اولواطت نيتعمشلا

 0 مرق ىلا انسلجو بارتلا اءبملع بشع دق ام ضايبلا ىلا برغي

 ىذلا اذاف نادم اهو انمتناو انعو ة هيوتش ةلذ ىف نادم اهو ةادغلا

 دا 6_5 8 3 لاك 8 ان ع ضو ةهرجسل لاك م ةدلحلو 0-7
 اس

0-8 

 0 3 دمعو ىذداع (ه ا: كا 1 كاد بلس نع ةلندبو ىلع مف ها
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 همس ؤا/ا”# ب

 وهو هيعارذو هردص هب لسفف هنم هفكب فرتغاف تيزلا ىلإ مدقت َ

 1 قدنع لاك و ءاعذلا ديرب 7 رمضح نم هب جو اديدش أحاص حعيصلا

 1 رانا : ةمانلل كرش و رعد ليقف لزن مث هوأتو عم موو ولأ

 ءاع "1 ان ىلإ انعم هانلمغ . اهماذاب اهدوقأ ةجالا عابسب م 07

 0 لاقف كلذ نيس نع هانل اسف همو أايدنع ماقأو هان رخو كلدتو راح

 001 ماج ءاإأ دب نك [ةفدفتع انكسمأف ءى ا

 نم ذخأتو راقلا لقو لع 6 ليسو ان رلا لك نك اولا زان

 ؟0و نطاق كلو اوانلف هترضحم مانعمج : لاق . اراح انياب ردا

 000 113 د12 نس ربا ني كوفر كر 2 اغا اذه

 ءاملا ىلع انم دحاولا 0 انسفت | ىلع انيرح : اولاَمف كلذ

 "رو را هيلع لب الو مالكا ىف هر را يدل راذل

 أ يرااسلا ةفلس 1 نب دما وأ ب 0 أم اذه هيشدو

 هنم جرختو راملا ركسلا ردق يف هدب لخسي الجر دهاش ةنأ اهب دوبشلا

 . كفر كلا فة

 ريجنط فاما لح قوصلا قبلا ىأر 0 يطل ا وأ ف سك

 00 ام لاف اأن متللا نم ذخأيف ىلنم راح جذولاف هيف راح
 كمبو : ارضاح ناك قوص اهضعب ىف هل َلاَمْف ارارم كلذ لعفو هتدهاش

 2 ١ قلا_ناكو د لاق جررصما كقلخ' ”نابتك كدي: نأ لما

 00 ايل ايام تاج كاع نيعلا رانا تاكو هسار نسم

 نادك هلخل 0



 -االاد

 ذك ادكا[ ضاع هلع مث هتلس الأ نمنع انادنلا الف كلور لت

 دخاو مفصف عفصا مالغ ا ىرظاب قايطناب كظفل قبطنت نا تدرا

 . لاملاب هطخ

 فسو 3 م نسملا وبأ هب ىنربخأ ام تادرفللا رابخألا نمو

 رع هل لاق رصعلا لف 6 لج رابنألا انيع مدق نك فلا قرر نا

 هناو عى لك هعاطأ هللا عاطأ نم : لوُطو ف قوؤو ةماعلا

 لها نتتفاف . هرضي الف ةرارألا ديدشلا ىلغملا راخلا تيرزلا ىف هدب سمغب

 ترض 0 فاول 2و كلخ او دعلخمل نال 00 و هن دإبلا

 0 ك1 اتيز يطابق 00 ساو )د 5

 ديدش ديح دوفو ابملع دقواو ريحنطلا ف بصق 0 اوواح تاع لب

 ام نوكي, الا هللا دمج انأاب كاقون أ لع لبقأ '”.قشو تءرزلا لغا اش

 قاتف هديا 1 غلا ضدك اذه ناع نش : كفانا 00

 نم .ةيساقلا ىف:تناك ةرق ىلع لمو هبا عزنف . ترزلا الإ وهام : هل

 2 0 4 اعدو ريحنطلا َّى امص لطر كر أهرادقم تنل

 تبزلا للغ غرف درانلا»# ملا نم امك ام هردص و هيعارذو اديدش ا

 00 ف أمم ار - هدب قو هكدلا ىلع دعص 7 هشدشل داوم

 هفكب فرغو هللا م هلإ هيأ هن وص ىلعاب حاصو هديدش هفال هذ 000

 شن و هلعل 50
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 دعاسلل رق 0 مع اذا ةدلب لك ىف نالكلا نم برغ

 مساقلا ونا ىلو امل: ل ل شايع نب دجأ ن ب هللا دبع نيسحلا وأ ىندح

 وه ةييصن و ةلمم نن لعىال 0 نسا ن ناملس

 الإ تفلح تنكو .هافسنو هي هانم" ىذلا لاملابب يضل نسابنلا: وأو

 ىنعم ىف هبطاخ هر مضحم 'سايعلا ابأ ىراف ةمزالملا ىف ىمسر ىلع مساقلا ىنأ

 ىاربدلق :ا موقأف هب اعقويل 1 اعرو هتيلاطم ى ديدغقلاو لع ىأ

 ا 111 نك مضوم ىف ىل : لاق هوركلا هعجوأ اذاف برضيف لاطيف

 . ةمفح هرأ 5 1 هدو عضوملا لإ نوم و هني ةوركالا ا

 كيكو كاكا ]ىف اسيا نع ةنديرب اهؤوت لام الو: لاج كات“ لاق اذ

 اد عار بلع ةروركسل | درو نم نايلي مساقلا وبأ نكت الف تول

 اذه ةمصاخم ساسلا ىنأ نيبإو هنددإ تر :ءقث :هنم جرختسي و هتصق

 هتهح نم للملا هنم جورب وو انعلا ظل ندب ال لاق كابس

 او ترعا نأ راد لإ لهدا مع ىازلا نتف حجم نايلم ناكو

 داع نا قي لق. هنم لاما جرختسيو ةداسناب لإ ءىجب ىبصملا

 ىيصحلا ل ادق ننال نولملا ىل 26 عوار الان 20 امو

 ىبصحلا 0 ا نبا د اءلخو ثا العإ رادلا نماك تلحدف

 باطالاب هم قتشلاو ناملس نمو هنم نك أم ىلع هه فختسو هخنو

 ىف هل لاق 5 رح هفلخ ماقأو نيمالغ نيب هماقا دقو حبق نول لك

 رحبلا نه تريغتال هبا كيارع ىديربلا بومعب نا : همالك ةلمج

 ررديلا ىلإ ىلجو قت ىف كرمأ لئتما دق هنإ لوقت كيلإ 'ناتتكر هظ.ف



 - ااكأفد
 تحت للتتتلل

 لاتنام لاف هيض رررلا صال سر /
 ترد اراكعلو نظلا ىف تحبق دل ىسفنل ب تينثتسا ىلا تردق كن اك

 كالع بط دن اب قار ةفب كلل دمع اا رأو اح حالصالا كلذ
 تالاع امو: لوما 00 هناي لاه ك كاك 2

 د' يعدو ةرازولاب ىلنس قتال ل كاتبا لوس تا ا
 0 كتهولا كلذ نم تلو انف ملطف ئضاؤافيرم لك قا

 . الع
 ةلقم نب ىلع ىلأ ةرضحم تنك: لاق شايع نب نيسملا وبأ ىنئدح

 ها كنك نيز ءانيدلا نم خيش هيا لعشم قرا ةرار ولا هل فجرأ دقو

 مالك تعمس ىتح مالكلا داز مث اليوط نارواتس انو هلأ لع وأ

 لخد ال نأ هيلع ريشيو اهنع هنثيو ةرازولا بلط ىلع هبناعب وهو خيشلا
 ةءواعم نع ىنناب : ىلع ونأ هل لاق همالك ىضمتلا الف تك اس ىلع وأو اهف
 :لاق . ةميظعب رطاخ اميظع بلط نم هنأ ايندلاب لع نع فدي ال نمت وهو
 اع سك الا ناك اذ ماقو . ريزولا هللا عدوتس 0 خيشلا هل لاف

 . ةرازولا دلقو "ىلع ىنأ ىل هل
 تقو اناس لاق هللا دنع ندم لضفلا وأ ىندح

 هاو ثيللا هظعأف هبوب نب ىلع دصقت ىدبربلا هللا دبع وأ اهيزاتجا
 وهو هتعمسف مهف تنكو مهلكس انلاو شيلا ىف فاريس هوجو هيّقلو
 تا 1 امو . ميظعب رطاخ ًاميظع بلط نم لوقت وهو هتباد ىلع

 : ةروهشم ةديصق نم هسفنل ىننملا

 ةقفإ
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 عمسلا : ةعانا تلاَمف . كلذب هيلع دبشنل دمتعملا ىلا ذوفتلا ىف انبطاخو

 كلا 0 ندرلل لا تعدلجو تكمل اذ ىريغ تضم و ةعاطلاو

 امأ: تلق . لق : لاق .. تلق هلا هزعأ رصانلا ريمألا نذأ نا : تلتف
 مع نأ دير ' ام ريغ ىلع ادبشي ل نم اك مامإ للا قد يملا

 هيلع اندبشي ام ريغ ىلع دهشن نأ زجي ل اندشاف هترضحم انفقو اذاو هيلع

 ا انكيشأ أنا هنأ ةقملغأو ةدقر 2 : لاق ؟ م م

 للا نسحأ : لاَقق . هعقوم سمألا عقو 0 ل

 00 ام ل دك م 0إق انداف 0

 .مهملع تمدقتو ىداب لهأ دنع نم ناب ام لوأ كلذ ناكو تاقوأىف

 انباحصأ 00 اح ك6 سواق ل نانا 0 ل

 تارفلا نبا ع نسملاىأ اهم عكا هنأت ةلقم نب ىلع وأ قدح لآق

 ”الاقو ةقولح ادمن اكن ةرازأولا ره فدا 6 ىلوألا هتراذو ل ابق

 ل نيل مهعبأبو | مريغو راحتلا نم ةعاججو رجاتلا را نا 0

 نيرانيدب 1 ق نتساو موعم رقلا ييتتمااو ءاوختلا تاغ نم 7

 آ00010 لاق ١ ىقرعو اهلصحتو مويلا ءانثتسألا لويضحم مهللاطو

 >0 ى هةفكصت" : اولاثك الحاع ءانثتسالاب مهبلاطو عبعم رعسلا تررقو

 ىلا مل بتك اف ءانثتسالا لصح اذا : لاقف باجأف هتقرعف ٠ مايأ ةثالث

 لام اولمح ثلاثلا مويلا ىف ناك اهف . نامتألا ضبقو تالغلا ميلستب لماعلا

 كلذب ريزولا ةعلاطم نع ضرع لغش ىنعطقو ميلسنلا ملتبتكو ءانعتسالا

 داوسلا تالغ نم هب ىنثتسا ىذلا لاملا كلذ : هل تلق نيمون دعب ناك ايلف



 لاكا 

 اب رب ىتلا ارانيد نيعبرالاب ىلع بستحا ةرجالاب هتبلاط ايلف باف خيطبلا

 نيك وأ نرخ اه لع هلخ طري سي 0

 لخد 35 دادغب ضافتسا ريخلا نأ كف هند اق ىضاَقلا شايع نا

 ْ ةيرص لع لو ةللع ضبف مرحع الي نقلا زان عم دجوف هراد

 كلو كنتنب ال كسه كلذ ىف نا : هل ليقو لعفت ال نأ هيلع ريشأف طايسلاب

 0 0 نا لبق لف ٠ ”لمف 1 دقو 0

 1 أف ًاقرظ لجرلا ناكو هراد باب ىلع طايسلاب لجرلا برضف

 برضب وهو الثمتم
 تدان يل ناك نا نك ذرالو' ايدك افك نارا

 اوجرفاف الاو ىتبحاص اوجرخا رخآلا نود نيبنازلا دحأ دحأموفأي

 تح سانلاو ءايطخلاو ءارعشلا هلوانتو كتبناو كلدد مضتفاف 310 -

 0 ةديصق ىف ماس نا هلاق ام كلذ نم ناكو هلع طقس

 هناا دع ةلراطع كارا "مدا اباضا 00
 وهو هل ماع تدب لوو الإ كدنلا لمحو

 برا بيس اننيب اهفو ىنرحو امملس عمجت سيل ىف نا

 فراش فورعملا ىطساو 1 جار ل رم نب هللا دبع ديلا ها

 ىطساولا “ىرقملا بوق نب فسوب ىتثدح : لاق ركب وأ اندح : لآق
 مل زلا بحاص دعب طساو ةنيدم قفوملا هللا نيدل رصانلا لخد امل : لاق

 دلع و ضوفأا ملخف انيدب ةلشارأا تنقوو حلصلا مه دمتعماو ام ماقأ و

 طساو دوبش نم ةعامجو قفولا ىكاعدتتسا قفوملا هراتخم نم دبعلا



 ب اككد

 فلحو ريزولا ةباد مدقت دقتل هتاد داعبأب 0 فوع ىبا نب هللا دبع ولا

 هتنارف لاق . فوع ىبانبا بكري ىتح هتباد مدت الو بكري ال هنا ريزولا

 تمدق مث اهبكرف فوع ىبا نبا ةباد تمدق ىتح همايقب مابق سانلاو اعاق

 . اعيبج اراسو 0 رزولا ةناد

 ىلا هللا دبع جرخ امل : لاق ىلا ىنثدح : لاق نسملا ونا ىتثدحو

 لماع ةواناك ادثم فروع ىبا نبا لماع نكي م مساقلا فلختساو لبجلا

 مسالا دب ىف مف 000 هبتك د ا فاسو هع كلذ ىف

 لاس م اقدص 0 نح ةجلحت كانيمالو ع 0 تاقفوأ ىءاخ

 ةا ىف ناكو هيلا ىبحابص مرح ستك ىط ىف :ريزولا ىلا هبتك لعجا نأ

 صوف 0 كلذ لعفأ تنكف هللا دييع عم نيدرجتلا داوقلا

 ميساقلا ىلع يل م ا ردا ىلإ فيكما
 ذخوتو قرطلاب ماقلا لكوبو فوع ىبأ نبا رمأ ىف قعاوصلاب صاخلاف

 دا اك رع ىف أ نبال دع الو اهيلع فقيف سايل دك <

 كلن ا . هللا ديبع مدق نا ىلا ىو نبانم ىردب الو اظيغ

 ىلع هتتواعم ىف فوع ىبا نبا ىلا هل مفشا نا ال ل مل

 لاح لك ىلع رجان هنا يهلعا كلذ نم تمنتماف مورلا دالب ىف هل ىرسأ

 00 أرك دو ور كقف لحولاا قاف هيلا ةنقر هلا تتكيف نع ا

 3 ةرجؤا نا فوع ىنا ن ربا ىلأف نروتشلا ةييمو 001 نيعبرا

 ىبأل ديلا ىلا دعب امف بسن ىذلا خ خيطبلا انف ادب راو ىابض نق

 لمحو ليلج لاع اهايا ا يعل فاضم وهاعاو
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 مانو راجتلا لعش 7 ةيجلا موب ىف ىل حلصأ ناك ام انلك اف ئراد لغم

 تدخل الإ هللا كلاساف ةقاضإلا لع كلعل ::تلقو ايبتردي_ كا 0

 قمولت قارفا ا حجر ماقو ويقاند :ةفادحاف : لاق هه كتاف

 هتيطعا ناب الإ منقت مو كلاح هب ىنيال ام هنع تنمض يلام ىنخنوو

 2007 لدج 0 الحر وهو هتدلا اليت تان رع ا

 . هللا دنع عي ضد نإفا ىرخاالا نأ 5 ناو كادف هن هللا ف لعاب

 ذه نم نيمو دعب ناكل ءابأ نإ هيدعو دعو لحزا تمعفدو

 ع تدرو دق : لاذ هت ىنيعدتسإ هللا دنع ةعقر ىنتءاج ثيدتلا

 م 8 ع رادعمو , ةكئا ف عا ١ نم تتتتفا ىل ةءيض نم ةليكغ ا

 لن كلد لعفأ : 5 . ميرغلل 5 ححصن و امد دلو اهدحات ىع

 ا 0 هلا سرس نمثل تلعو لاسفل

 هدام تنأ مسناف ئدنع تلا ميرغلا مف ةدأ

 يلع ل ميرغلا ءاحو هيلع ن ىلا فرردو 0 كا

 0 كلد ىلع صحم ل هدي دم هب تعفدو صضعلا ىدنع ن ءم هتظعأف

 5 ىناعحو ةماؤلا' نم قودفح انور مارس ىلو ىتح ريس

 . ابشانأ ىلا مثلا هذه ردقو لارمألا تيتكو هلع قد

 8 لوابلا 5 تاومعي ف فسو 3 دمهحأ نسما وا ىندح

 ديرا هترازو ىف لاملس نب هللا دييع ةرضح نم تجرخ : لاق ىلا ىنثدح

 ةناد ماه قلخناو باجملاو نواوبلا حاصف فوع ىبا نبا جرشت زيلهدلا

 ىحنتف هارف اك د را .اد تمدق انيس هللادبع ىلإ



 تاك 54-

 ىلع هللا هر ىلا ةفيلخ دهاشلا دم نب رصن سابعلا وا ىتثدح

 0١ ءا 1 لف ادع ايست ىك وكلا ناك + لاقازاوهألا "ضف
 | لا ا نيو :هنيي: تمقوذاارلج ديلا ظستم انشخ ناكو ةنامرهقلا

 ناك دقو ةلفغ ىلع هناب ىلا راص مث امانأ هنع كسمأف ةرفت جارسلا ىلع

 اولوق : لاقو بابلا ىلع هتلاجر ىف فقوف نيسلبم مماجلا ىف سولجلاب ذخأ
 كلانب عماجلا ىلا زربا كلزتم ىف سولجلا لصاوت نأ كل سيل : ىماقلل
 "00 1 الا هلآ ليبفا#هكدمع ىف: تالا اك فينشللاو قولا

 دا ال : لاّمف هبورادب ةوزشلا: ند هن نما جرخأف هتمايق تماّقف

 امهننب حلصأ ىتح امهم لاز اف عماملا ىلا بكرت وأ فرصنا الو

 : لاق راسمسلا ناب ف ورعملا نيسحلا نب هللا ديبع رمعو.ا ىضاقلا ىنثدح

 فوع ىبأ نب هللا دبع دا ىدسي د ءاقلا لاما ساردإ نب ىلع وبا د

 مماجلا ىف امو يح قا ناملس نب هلا ىصاصتخا سبس ناك : لاق

 راند ةثاملث ةكنلا بقع ف 0 ى مزالم وهو هدحوف ةنيدملاب

 . 0 ا هلا تلتف ايس ةد رم نفي ةلخ الورع كيكو

 ةئاملث اده دب ىف مزالم : لاف: ةااصلا ىلإ تيضم امو. نلاح هللا كدعأ

 كل كاملاف : تلق . لمفأ ال : لاف هراظنإ ميرنلا ا كر را

 كطخ ىنيطعت : لاف . هابأ كيطعأ ىتح عوبسأ دعب ام ىلإ ريصت "لع

 ١ 7 دور ىلإ كلذ انامذ هل تيتكو ةمقزو ةاود تيعدتساف : كلذك"

 ا د هلا كحل 0 : اتلقف اكو كد ذخأف هللا ديبع ماقو . فرصناو

 ا إإ هفاح (تييهسالا رام هتكار أو ةقلمخل لزنم ىلا وهب زيمن 1



 ب5

 نأ نا 50 3 تا 0 ىقَح فى هتك ريزولا سا لإ

 مح

 ضستماف لهاحلا قيدانصلا ناا كسل لا مالكلاب هتغاش

 دانا ىدعسو دفا نأ هتان يراهم و ا

 . ىدب نم هتهايق تماقف هنيع نم عيكو طقسو ريزول | كحضف هدهاشبو

 .ىرمصلا رفعج ىلا لك نم ها ةرصنلاب أدفع ىلا مسا واىلوو

 0 0 وع و اوده 1 ا لو 00 ويس حا اخ 9 هانم ااوعلا لو اودع امارس ةرولارش اس : تلاد ا 00

 مئاضبلا ناو 0 فرع نمد 5 وعل “لأ مقرو ا ل طبص ق هغلبم

 ةيعص تابلاطع سانلا كلالجو هادم نسحن ل هناك ىتح هفرع أم ةعتمالاو

 رباك الا سوفت َّى ةيهو كلذل دإبلا ف ل اتم ميظع ثبدح هأ رمل

 ضعيبل نذوب لدؤع كاخو هيد نيبو أ 2و زاتحاف . رغاصالا نع الصف

 لعجل , ىدلا هلل اريج .لاثف ك0 لدول | علطتف هللا اولامذ تاولصلا

 هعم ماقو كلذ نم ضف . رادلا ىلا هوذخ ةلاجرلل لاف . ًاقنرط "لع كل

 راك ترق اد الاف مبلخداف هراد ىف ىنهملا لزتو اوءاجو . ناريملا

 5 ِ : 0- نأ ل تاك نأ جات لاتههملع كل قرط ىلا(

 ةالئق دنش اذه: نان: بتكلا ه نكت ئذلا لك ا

 كاف ةيقعلا د ا 2 ندح 5 كد الو لح الو نسأل انا

 دار الذ كلذ, لغ هللا يحد لازااق البلا لتظط را ا

 ايي 1 و أه هب رط كلغ َك 1 ع نالا 2 ل ل كفارجدا

 هلام : لانه رعأ لت اش نإ كابا لاس مأ ةلماعم
 . راض لوضفلا ناف هيلا ججاتحم ال امف مالكت 2ك 2 ا 00 1 ||
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 ال كاع تابطخ نيخ تك و ك1 را ريبك كاتم 207

 ”00 هم هذلاو لمعلا ع 0 وداخل [ودانصلا هنا < ]ع

 روضملا مكتلأس تنك هللا كرعأ: م د

 0 سل ور ا ” رضحن خيشلا اذه هطاخأل

 ىضاقلا ميكو : تلق . نالف نبا فلخ انآ : لاق ؛ تنأنم خيشاب : تلق من

 ؟لاق كوه : ةلحلا خوش نم رح نم تلقف .ىببا : لق ؛ كنم وه نم

 هنال : لاق ؛ كن | لاح عاسنا عم ةروصلا هذهم تنأ : تاق . مث : اولاقف

 0 ا ظفحت بشل هل تلققت < ا هللا لعفق ىب قاع

 كلاعب 2 ا نم 0 "1 4 0 طك

 اال 0 ا تلت دا الاف اطقم كاد كبك + تاق

 مولعلا هسيلع 1 زأ مف .ال .1 ا

 ضو علا وحتللا نا تناك مداد : لو وهو اهفانصأو

 محلل ا تدك لس اكو نإ كا ردا فا ال : لاف قطنااو

 ا كلا ا هلل | ىبص هالودر لع ا هنما و 00

 ىبأ ىتثدح لوقيف خيشلا اده تام ى ا رط كلذ لنحت ناو مولعلا ىف

 ادع لع ل هل ىلع عنصنرو ىب نرخ

 كلذ ءاعدا هنكع ال ىتح هيلا الو اذه نم سيل هنأ نمد ركام تلا

 هتءورم طوّمسو هدلاو هقوقعب هّمف 0 0 0 هتوم دعب هيلع

 مهطو طخ كا مهقراف | 3 كالي ذده لع هانأ 5

 ىعم رضحملاب ا لا عنشأ ىلع ىرجا ط



 سه اك١

 مارك الا ا هنا ويف هاا رخل ف ناكر

 50 كاتسألا ىف قانملا نادك

 :هلوق ايم ناسا نيش

 مادم ساك عورلا ىف مهيطاع ىلفلا كن اك ىعرص مهتكرتف
 ءاسجألا نع عيسوؤر انضأ ”١ اعأك ولا لع

 ةنسىف خركلاب قيرح ناك : لوقت زازنلا نسحلان ميهاربا تعمس

 مرد فلأ ىتئاع ىرادو ىناكد ىف عاتم ىل فلتف ةئاملثاو نيعبرأو فين

 اذه نم زنك 1لاقف راقملا ناعا تناك 5 حيلقَم : راثعلا ناعما

 قاكد ى'قام ارو ىراقع هنم دعو قب ام لحتوزع هللا ىمتف : لاق

 كناكد ىنف : هلت لق ٠ قبرا نلف ناك#ام نيو 0 مويلا ا 8

 الو راجتلا هن لأسيال اذه : لاّمف كحضف ؛ عرد فل ىتئاع عاتم مويلا
 تقولا كالدو ةعاشلا للاخ لي نما ام كلو اوس ان ا

 ىف : هرم لف رش رع هقاقذضأ ننس كاف .«نيخو جو كا
 . اذه نم رثك أب عاتم هناكد

 قضاقلا فلخ نت دمع نيياوا قي ىرج : كأن نعمل 0 وأ ىتادح

 ةوادع انني تدل وف تارقلا ان نسما ىنأ ةرضحن ا : ىف ةأحالم عيكو

 قاطلا باس قيدانصلا كا فل 0 قفابف بويع نع تثحف

 ا ار اذاف هتشلافو هدي قيدانصلالمعب هتبارف هبلا تتح ىَخ ل

 نيبناجلاب دوبشلا هوجو نم ةعاج تتاكف تفرصناو هلهجأو لجر
 روضحي مهمدعاوو ءانتلاو باتكلاو راجتلا رباك أو نينطبلا نم مهفارشأو

 ياللا



 ااا ا 00

 ىلع انأو فقاو وهو عراقملاب برضف هب ا ما: كلتف + الغار ره

 011 ا: تلح طول رسل ليج وانقاوب ر كسل اور
 تردق ام هئارشل لضف كلاح ىف ناك ام خبطبلا اذه نع كعم ناك ام

 4 ىدلا نجلا وهب نمل كنا لام كلام وهب ةننم كيذتت منع

 05 8011 0 (نانك لا هحلرذسءادأو هلاخو ةلمو ةهوز قاس

 | ه1 2 هل ردم ةئام يرض نأ ىلا هذخات عراقملاو نشنملا اذه نم ءايشأ

 ل 1 ةراوشوا ىو سنن شيما انحف نيالا راسو راببوأ مفرق همقز
 000١| ترام ةفرتم ةئام نبا هنعل يزول زاكأألا اذه سون ةالف
 دلل ومالا اما اس را ع

 هنأ دنع وأ ىنادح : لاق ىضاملا شايع نا 0 وأ 0

 000 هلام نيتاعو ميرأ هل ىف عانادبا ا ىدادتبلا ىولعلا ىوسولل
00 

 فناخحلا نم دادغب ىهاظ ميم رضاع وهو ةلودلا زيلع ءالتلادادتلا

 | لكلا حرخأا لي« لاق مودا فلأ نيرشمب. ةطتح الدعم ارك قيرغلا

 00001 سواق ةتاعلا تجرح م ىراد ىف لطحتو لالا تلت
 ل هده كل عدا دردف

 ءانيبلاب فورعملا دمحم نب رصن نب دحاولا دبع جرفلا وأ ىبدشنأ

 برعلا ضعب عم هل تناك ةعقو رك ذي ةلودلا“ تيت ىلا /ةدارطف ةللقل

 - ىف

 مالقألا 5 يملا ا مكتمل ليما مراوصلا لدع

 مانعالا ىلا اببس هنارفثك 2 ىدتني نأى تلا رفك نعقلخأ
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 نيلمالسلا ىلع نكفلا روثتف ن .دلاو ةعالا مهسفن| دنع ًاضاعتما 0 دلو

 اده راع هلا ىف يالطما نيد سلا مح ىف غلبأ

 نم هقمل ام في تدمير لب كاي

 نم ةعواج ااه قوفو ةماخفلاو ةييمملا نم هدهات نع 0 راكنألا

 نم هيلع نحن ام ماوعلا دنع رشتتيف ةَقيَقِللا صو ةسايسلا تابجومب ةبلاطما

 ةرظانم نع تلفغ الو ”ىلع بنخم مل مهم لحرلا اهب ركت ةلك ناو ظّقشلا

 طضبو مهعيمج ردحنو هريس كاع نع كلذ 5-5 مش هءامعو اهمحاص

 ةظدغ 5 هلا ن م تور 202 نإ جيتحال ىرح ور ةدام مدحتو 2

 كرو هكر 0 نم ريسي تيا دف هلا

 8 0 3 ةلش قداغ يبا أ نبا ماعلا نا كلكم د

 تييلعأم ةط ناو د 02 الع ىنأ نبا ناكوزاوك الا

 ووك كلاذذإ كطتاو اندلاع 1 لاق . ىبوم نب نوتلا وذ هل لاق

 مركم ركسع ديرأ فاناش امل لاَ رذانع ةبرق نه هاو تح زاوهألا

 0 ةيرملا 0 00 نإ راخ ىعمو

 ةسراجخ يل لا نا لعأ| 1 مظع شيج ىف ركسلا 2ك

 هددع صقش ا كي كرو اعيرا 3 تاخطب ك0 ممم 0-2 دينا

 ابلع زاتجم ركسملاو ةجحلا ىلع ىب حيصي راماو تدصو تييكبف هب مهناف

 ىب مالغاب كلام لاقو فقوف درفم لجر ابمدق ةميظع ةبكوكب اذا

 لخترلا لع حا لاَمف موقلا تلا تفتلا مى ا ف ؟ حعيصلاو

 اذه : لاَقق فرطلا ةعرس ى در ىتح هءارو 00000 لاك فق



 المهة١ا -

 حايصب هل لاقق فيعض خيش هيلا لخدأو ' 'هنم انسنأ عم هنم نح انعزف
 00 ا 2 ثق تالا نما تلق ىذلا ناطقلا تيا. يذم
 سبل » : لوقت كلثم كليو : لاّمق هب اوؤواج نكس اهلف ةبحان لزعف ه
 نينم ْوملا 0 لق لع ىأو انأ نآف « جر ءاذ رظاب نيملسملل

 نال ثلا ا لأ ةضاخوا ندملاو كرذلا ريغ م رع ال قوس لجر انا

 اذه :تاقف اصقأ هنازنم اادحوف ةعم ناك عش هانعباب لحو انب زاتحا

 5 00121 عالق هللأو.- لاقذ . هريغاال تسنح هب تينعو مالكلا

 ( 1 ف هلا و تسنحلا صحم لاف. اذه هيدي اع رك نأ فان

 لهأو نيفاوطلا عب تو ةريشتب سمو اذه لثُم راكنا نع لف مل هيلع

 نكخو- ا د رصنا : خيشلل كا ممملع رييغت لا

 ىدل 00 ل ديدتلا 6 رد ترف ١ دانو طينأو كححف

 0 02 زا اما لوقا نأ ل نذاق لوصت عنك

 هقوسلا نم بلك باطخم هنع لغئاشتو هكرتف رورس متأو ب ا

 0 1و ةحيص عبرا بحاص ةلاجر نم لجار هيلع حعيصن, لآ أ هيفك ناك

 0 لادا ريا رح رام ىلا: ليوضولاب هورمأ ىف انالوم
 35 وزع الو 0 الثم هماعلا َّك رع 201 رح ه4سفنل هءاطخ ىقفتسلا و

 اذا اذه لثم نا مالكتلا اذه رحب ام لمت ال تنأ نسح اب : لاقق ! اهانعم
 ىلعاورو هيلعاو ا ضعب ىلع مهضعب هفقلت ما زرقا ةعسلا 1

 ا دعك الو 0 نع ىنلاو فورعملا ا ريصلا ُ ىتح هلوق

 هب هلعل ( ) ١



 -اهالثلد

 جركلا ىلع هفلخم هيون نب ىلع ةلودلا دامع ريمالا ناكو اهكلمتف زاوهالا

 ييوادررع هذدهو هسفنلا ناجرأ "للا كج ازاسو هلم نم ىو

 ةلؤانلا مكر زيمالا ةفتأو فليك يس نورك نأ كيسرو سار 4-1

 توقايو مليدلا نم رفن ةئاعبسف وهو توقايعق زاف راسو هلام

 ميوادرم لو ىوقف امرك كارل ا مرلاو لاف

 ه كارتالا هنالغ بئوف دادغب: ىلا ريسي مث هذخأل هيلا ركسع ذافنا ىلع

 توقأب درطو سراف كلم ناكو ةلودلا دامت 0 للا ةلاحر ءاحو هولتفف

 ريمالا ها تت اذه كلذ لع فاو كاخ أش ظعو هرمأ ىوقف اهنع

 لصخو دام كلف 0 زب 1و زاوهالا ىلا ةلودلا زعم

 تاصحو ضرالا كولم اوراصو جاسلا ىلأثاو دضتعال هلقام لع مد

 سانلا ناك نا دعب ةريثك هيو ىب نم ءارسالا كلام ريغ كاك رليدلل

 0 0 نا اراد ى 0 .نورولومف اوملاظ اذا نادال

 ةكفداقلا "007 ا قءاوراصف ؛؟كارذإ

 ىندح : لاق ىلا دحاولا دبعن 7-0 نسما ونأ ىضاعلا ىنادح

 رساحتنو دضتعا مدان ناكو ىضاقلا قحسا نب ليعمسا ن نستعا لع وأ

 ئ ال ومان < اعف ردد هيلع لخدىح دضتعلا عم امو برشن انك: لاق هلع

 ىلا ماقو هدالا ع كل اق“ كول كَ نم ىذلا ناطقلا ا قى

 اننيب تدمو هءالك ممسنو هارن نحنو هنود سلم لا كلذ رخآ ىف سلم
: 2 ٠. 



 -ا6١هذ

 كاد قيك لاق قوز فسو نب دما نيسلعا وا ىتادح

 00000 كاذذا ريزولاو هن ا 0 ىف ناودلا

 ها راسل نع جاسلا ىبا نبا ىلا تك ناويذلا نم انأشنأف ىيصحلا

 ناودلا ال ةفيلخا هن وحال تدروف ىطمرقلا لاتقل ةرضحلاىلا 0

 نءمظعا ر 3 ” ىفانا لوق بتك هنا هيف نودحت 0

 1 0 0 جوجأب دس نم نصحا دس ءازابو مورلا روغت

 كل اد اب نورك ناوعو و ىطم فلا عا نم ملعا هنم حتتفا

 ىا ىف : اولاقو كلذب نوزرئاطت 0 ا 0 ما

 هسفن هفر 0 م اعاو ىيدلا الا هثازابا نموا وه رذت

 (01 اف طويو اما تفعلوا لاق ناكاتالا لع كفالالاو

 الا تضم اف ىطمرقلا هلتَتف ىطمرتلا ىلا جرخو مدقف مودقلاو هلوس

 010040 ىراشلا عادلا نسحلا نب مساقلا را س تح هلتق ىلع ةزيسي ةديدم

 باكا دب كا ىلا ناتسربط نم هشيج بحاص ى مليدلا

 1ك ناتسربط ىلا راسف ىمليدلا *:وري ث ن ا جرخو ناظلسلا

 ىلا ىلا 0 كو الا ل رك ا عجرف امهم

 ع هي واتلا ناجحا حا ناكو لجلا 2 واذ زانو ناك ام هلتاعف

 و دو لامعالاو ليخلاو ىرلا داو هلامعا تاع و هر كتمع لعأ ىرقعاو

 دارو مليدلا سما لحفتتسا و ام-ايس اولمها ةعاجج ىلع جاسلا ىبا نبا لامعا

 لتقو نتفلا ترثكو هيلع قوتفلا تقتفناو ناطلسلا فعضو تاقوالا ىلع

 ىلا ىليل نب جريش مدقو دادغب ىلا ريسي نابفصا ىلا ميوادرصءاجو ردتقملا



 6١1ه ل

 ىراد ىلا ىب مام ةعاطاا ملاو عمسل || هللا دسع لاقف . ديك اتلاف طرفأو مهل

 :لاق . "لع ضرعاو كاد ليك اراك ل 9

 ىلا ةلبرخ اعد هاضترا ايلذ 0 كلذ_بتكم لهاذ 00

 قم اهنم دش + سلا ديتتل لافو اه دسا وابن 1 نان 0

 هللا دنع ىنضرف .: فزضتاوهتنع اهنريشو ناورتلا !كوضرأ تالا

 1 قلتساف | مظع سعت 1 ا ه.رشش سل ىلا دضتعاا 0

 لاف ؟ مالكلا ىف ندا نيسمولا ري كل تاق فرك داع

 2 را نا زوج ناكددق ريخ دروف تيط رو لع فمك

 كفن ىلع تصقن و كنك تعاطقو كردصتقيمف ةعاسلا تا

 0 اذنه قه طدتما هباحأو هلابع لوقع تر كرزو تعورو

 ان: لاقك . رتاج ناكتل دعا يرد و ىتتلا ل ا
 0 0 نا مالكلا ىف كلانذا اانكلو 950 نود

 و ىلفع رنعدق تاوو ولك ماوقأو ساب مدشأو رك و 1 ,دلا ىف

 ةدع مهم اهف ممتجيف 1 ملا قرطتب نا نم ةلودلا ىلع

 مبسم ابعاجترا لوطيف ممدبو اننيب رغثلا ىهو بيرك اف نع لوعقو

 ةواطلا ان نوكي مهظع تعا كلذي قهولا»- فيلا نماكلا

 اوك ربنا ته نأ ةغاظو 3 | ةءانكسما نانا ا

 اقرتطلو اذه لعروس نع ا اهوكلم ول هللاوو نوزق ىلع

 ىامز نفاةعاس ئشع سف اتياط الو ترفل اها

 . تير ام تلمعف مهلع ريبدت نم ةغراف



 8هة١6-

 0 لعد هلغو هدسصف كلذ ا ' و ادوبقو لك فادطو

 مطقلا مث حيصي وهو كلذ فاران للا قادع وشف نيشارفلا 0

 م . هراد ىف ام لمح ردب ىلا مدتو ةلجد ىف قرغف هن صاف تامو هنوص

 0 و 1 ك1 نبا 0 0 خيشاب : ىل لاق

 را اواو ككاو هي صاف ارييقكد أ ناك اريغص لصأ قأوأ

 قا نا اشي ةمالعلاف لبق وأ ”ىف كيلع ىرخ ناق ( ردب ىلا: هدب

 111 نع انه لسفأو كيعدتلا# كلو ممسأ ىناف ثفرلا ادهم

 ها تل لاو تقر اعنا وا هلإ ترعدك لاف“ كيذّؤب, نع 1

 يبق 0 ا اهدعب مرنم ادحأ تلا اف نلكلاوءابل ل

 اال ل دن نا تي ا انوا نيف اموت 1 مىعاطأ الا الإ

 دضتمأ| ةرضحن كنك ل نيد ىبأ نع ىلأ ند

 ىدتساو هب صخنتو برشلا مطقو ارم يراجت ةءاسذإ تونا هنت

 هيلع دي علا نظو فلتب داك دقو تقولل ا هللا ادع

 لوقت هيلا نيوزمت رسلا ربخ بحاص باتك وه اذاف هيلا باتكلاب ىر ذ

 دنلا كينغ لامك 1 0 الخد دقو نوؤزش 22 ا اع 000

 عيه خدم امهتمايق مقأو جا خاف هدرا ىحاص ىلا ةعاللا تكا

 001 اثرا نيمعت .ايباطو راكتنالا ىفددشتو : اذ من لتقلاب

 ا مسراو هنا رضح قح هد نه افلا .امهملعو مليدلا موخي

 حل ليم مال ىتح زاوجي الا جرخم الو دحأ ًقنأتسم دلبلا ل اخد ال

 سانلا اددفنو ظقيتلاو سرملا ىف اديزب ناك رس لعل[ ليدل نم



 اما خ ب

 اليخ ًالتمأ دق عراشلا اذاف هدّنع ةأرملاو ةعاس الإ تضم اف اهجسرْخيف
 ا نذأ ىذلا اذه نم : نولوش ممو لعاشمو الجرو
 يا كرا تا زرمسأ لل قاتلا ل
 انا تلقف نما لمآ لاق لنا: لئاولاوت كدا را

 دضخملا لع ىتخدأف رد 0 هاذه ينم تيصفا لوول

 نيل رك نأ ىلع كلل ام : لاقو ىتم نكس تدع رإو هنيه هلأر اذ

 ءوصلل ديرملا كمبو اهنيح ريغ ىف ةجاملا وذ جرخيف هتقو ريغ ىف كناذأب

 . "قدم ال نيتمؤلل'ريمأت تسوي عل راسا فلا 2

 ران الا هتيرأو قل تف ياك لا 0

 اهف عضوم ىف تازعو ةعاسلا ةأرااو يل اف ىب ىتلا

 ةروصلا نع دضتعملا 5 2 ناو ههاغلاو ا ةاياق معان دك 00

 ةقاعم اهو لإ :ةعاتنلا ابر غب ند ا هتلق أم لثع هرب و

 ةايلا اسحب 8 تبديل قو رمايو اهربخ هل حرشيو اهراد الخد

 نالف ان : هل لاف عمس أ مق انأو مالعلا تبطاخب لك تفقوف اعدل 7

 9000 انك نك لاق ا اذكو اذك لاق ؛ كقزر ك

 يكلم هيلا لصي أم هيلع ددعي لعجو : + انك انك لاق تلا

 لاك انك ا ف

 قرخو هللا ىصاعم باكترانع ةءافك ةضيرعلا ةمعنلا هذهىفو نبفذاك

 كيلع د نع عوتولا ىلا يروا كلذ "تاكا كن ناطلسا +

 قلاوج متاه : لاقف . ًاباوج بحب لو هدب يف مالغلا طّقسف ؟ فورعلاب
6 
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 لبس

 ” ام صل ادمان ؛ىرقأو مأ لجرانأ هلاك هيل ياتو كد
 00000 ل را دحلا ريف ىف حا اال ةطابللا هده نين :ىتايمواةس قيسوأ

 0 ا دك كنا توات لزاما دوا تحرعو كرقلل تلف ف

 :ناركس وهو اهم قلمتف. هيلع هجولا ةليمج ةأرما تزاتجا .دق .اذاف رادلا

 د هعنع ال و معيصلاو 00 1 سولو تيس هعنفا نعو هراد الطتلل

 هات الن ١١ قالطب كفل نع يعور نإ. زنا الك لاما فل قت و ابد

 نم ىب همحلبو ةيصحملا ا ناف

 ملا لآ ت1 راهم ار تتفرو كربلا لإن تف :كاقهي اعلا

 107 لإ تارصف هراذق أ راا لخفأو ىتملاو ىجشف هدب ا

 ان ادا ومالا لنا تر دلو تدراشاو ةحشن || تددشو مدلا تكاكَعف

 اال 1 3/١ اده شا ودعا ىلإ عم اويموق او رضحتا قمل ةئلق اهتم

 ىف انيلإ جرفن هباب ىلع انججضف انئجو اوماقف ةأرملا جرخم ىتح حربن الو
 ريض ىبرضف ةعامجلا نم ىثدصقو برضلا انب عقوأف هنالغ نم ةدع
 ا اك فلاتلاك لزتم ىلإ نازيملا ىلاشف هانم فات تدنك هلع
 ةصَقلا ىف اركف مونلا يلمح اف ىلا 595 تئفأو عجول البلق امون تعو

 ص تنذأ ولف تاقوألا كفر الور هتليل لوط: ترذثز دق ادن : تادف

 0000 لتقل تنحف ءارلا [قلاعا ملط دق رحفلا نأ هل

 دجسملا ىلإ تجر . املع ىرج دق ام عم ءامنب ير عوز

 ١ را قيرطلا ىلإ اهنم ملم 5 هزاع تيما الباع

 حابصلا ىف كشب الثل ةالصلا د واي رع كف ةارلا جورخ اهسم



 - اهأ

 تلقو تر :يشم املف انعم مامْف طايلا راد نم ةسرق هراد تناكو

 جلع هورس ل 0 هلعلا اديه صرع ذه كيإ

 ةعافشل .تمتل لل عفص 0 باب يل ىلع لصح اذإ اده

 010١ 1 ىف ركش ملو نالفو نالف

 هناملغ ىار نيث دئاقلا بأ نايف 2 شما: كيلغ الل

 : خيش ا كب ءاح ام : اولاقو مهعنش هدب اوليقل 00 نا طايملا

 لخداف .الإو هيلإ انرداب نم .هلمعت "مآ :ناك نان. تكار .انبحلص ناد

 الف لجرلا ءاجو انسلجو انلخدف كلذد ىسفن توقف . ىموح اللا

 مدل أب رمال دل ىبات عرتأ تسل : لاقو اماظعإ همظعأ طايملا ىأر

 نأ هلأف مرد د همه الا ىدنع اه لاو: لاق رم ف هطصاخ

 ترد ...هياحأل ريش ىلإ نيهتلاو ةضنلا ككارط نما
 كلذ تضف قابلا ةميقب بك ارااو ماردلا رضحأف ةناجالا ىلا انأ

 ناك ةبقيلا لع ربع ىلإ ىدنع هنا نأب هيله ودصو طابا 07

 كلذ لعاب دتعاو هع ىو كاس سم ا 5
 خيشاب : تلقو هدب نيب للملا 1 طال ا ىلإ انغلب ايلف انح

 بيطب هفصن وأ هثلث 7 دل كا بحاف كي مدع لع در دق هللا 1

 عملا نيا الق ىلإ تا اذهاب : لاّمف . ىبق نم

 : ؛ لاف :هحاح ى تيقن دق ::تاعف دينك كل ةنلا كرا كالاع فرصنا

 لهأ رباكأب هنوابت مم كل اذه ةعاط ببس نع ىتربخت : تلق . لق
 شبعأ امو ىلخش نع ىبمطقت الو كدارم تنلب دق اذه : لاق . ةلودلا



 - اه.

 زلهدلا ىف اسلاح هدجوف دمحأ 0 نخ 00 ضوقت ب 0
 7 ِء 0 ١ 0 : خشلا ١

 ل 1 دا دم تيكا الإ هيف وف كب ازدحام 0 9و 00 الإ

 هرايط ىلا اهلمحت رمآف هحرش ىلع ريما هربخأو دمحأ وأ مجرف . تسدلا

 كلذ ىزاريشلا رفعج نب نمحرلا دبع نب لضفلا دمحأ وأ 2

 / 00 دادغب ةعانصلا 0 شيك وهو ىضضاعالا هند نبا تعمسو

 ىب ال دهاش هنا لفاح سلجم ىف ربخت هدهاش ام عاتاا نم اهم دحأ دهاشي

 ادج اهصخرتسا امف هل هتموقف : لاق هل هموقيل هلإ هن دخلا امو نبع

 ا 2 وأ هاك هثرف كلذ وذا راند تا 7 ة.فلا تغلف

 مآ دا عاملا ةحلؤلا دفن دمع نوما 52 0

 تامعف : لاق هب هلطاع للج لام داوقلا ضعب ىلع هل ناكر اجتتلا نم 1

 فححتساقو قبح> دْماملا كلت 2 ادإ لي ل ١١ ةمالظلا ىلع

 هللا ديبع ىلإ تملظتو عجن. ل تعفشتساف هيلا ةلعانإأ تو هالكم

 هاا دحلا نأ 1غ ارحل نع ىلإ كايف يضاف هنا نايلبل نإ

 عفا هنا هعم تمقف : لاق . ةعاسلا ىعم مف ةفيلللا ىلإ ةمالظلا ىلإ جاتحم الو
 0 ا رشو طبخ سلاَج وهو 66 ءابالغلا قوس ف طابخ كاان 1 ءاك

 أسو ىقىصق هبلع صهف ل قلع ةحازإ هك دك املا دصش 3 هلأ

 1 011 كعب اي الا اف ةياكتشساا در ) 3
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 فرحت دقو م ىلا هللا ريك تانقدا دع ريغ وهو ءانغلل

 ةعاناك هال يم نع ربخ ل د هن رضحم

 اذه نبأ نف ىلبح سابعلا ابأ اب كنتبراخس ىلا هل لاَمف نيناملا نع فن

 ضرعي نسحلا نب سابعلا اهنا تيمس تدلو اذإ ىديس اب لاقف ؟ لبحلا
 وأ اول . هن ةغارطاو كح دو كنا او ةرازولل حعاصنإ ريزو نبا 3

 انالوم ةرضج اموءانك :لاق ةلوذلاو ا حاصل و ا
 جاد تا ىأرف راع وأ هبلإ لخدف ةلودلا زم 5 دول

 ايأ : هل لاَمف راند ينل هيلع ماقو رتش هلمعتسا دق ادجأ نسح ديدج

 حزحرو ةاةكاذم ل 0 مع هيلع ناف تسدلا نع 5

 هكر اعيان : ريالا دل لاق و ماقو هفتك ىلع هنم لجو هيدا

 كلو اذرادلا تسدلا اذنه لها ىراط نإ كفء نا ىلإ (ميدلا

 لاقو يملا كحضف : لاق ؟.كلذ لغ رس وأ ىتضرام نمو. ىر

 0 هرهظ ىلع الماك هتلاب تسدلا هللا نيعذ لمت :لاق.دحأ كضراد

 ةوبشو ةميظع ةءورم داذع ىنأل تناكو . ةيرح دا قاما وأ انأو راس

 لا ف 0 ه هلل ع عيطملا نينمّوملا 530 ! 6 لخدف هصاخ سرفلل

 دمحأ ىبأل لاف ريت مار يف رفص مقرو زخ نم ةيفيخ ةميظع ةسفل

 ناكو . ةلودلا زعم تسدد تلمح مهذب لمأ نأ ديرأ : هسأك ىزاريشلا

 اذه لثم :.دحأ وأ هل لاتق . هزهظ :لع تسلا لش ىف هريخ

 ءالؤف مالا ليشمل كدنلا 1 ةفيلخلا ةرضحن لعش نأ زوج ال

 اههوتساواج كابس ف رعأا نك طا
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 فحص ناك هناف هيهدم ىف هدحو ةمأ ىاشلا اذه ذاكو -ت”ناذلنلا عت
 2 ةلع
3 7 
 0 تاكا رتتشلاو 0 ىلع ىددر »لا هللا هبعانا

 0 ىلإ .زواجت ةذاكسلا ع 0 راصف 0 بابلا 00 7

 كد ركت الف لاجرلا نيعالبو نيخزاع نأو: هترضحم نمجارخإو هلذابف

 هروح نم ىتنلب ايف هيلع لمتجتو رك الو هريغ ىلإ اذه اوزواجت امرو

 فسويوبأ ىلع ًاموب لخد هنأ كلذ ن 0 م ًاناعغص اذه ممم ناكو . ةرشكا

 اكلدل ادعو !ىاشلا اف هن جاب .د ةدخع هعفصف ىديربلا

 : لاق . كلو (دعادف : فسووا ل هتيب ىلإ املمحف همالغ ىلإ

 لن ءاهدحا الو كنا كيب نم انانسلا ءاكر شا !لاطأ اهجرأَ

 . همالع لإ افدقا» ايف كل كروألال هذ انك صامان

 0001 ها لاب ازازت يطا ناكو ةدايعلابا:اراورشم» قاك هنأ اهم

 امو هلوبق ىلع لل ىمشاهلا دحاولا دبع نب رفعج ىضاقلا نا هناه ىلا

 هتفرعم حازملاب هيلعاعسبنم ناكو هيلاءاخ ما

 : ىضاقلا هل لاَقف ٠ نداق 1 دا ر نإ ىضاقلا 27 هل لاَقف . هن

 ؟ سابعلا اك انينه لا كافذ كك 0-0 ىلإ رمآلا غلب ام

 0 رع اك رهو ناو حالا نع اليك هاب : لاق . ا

 ىلإ ءاجو . هالو لينا كب د هلو كسكف : . اضيأ انآ ىلبقف ىدبربلا

 راسو زارهألاب تيكر ىلبلاهدمع ىلإ ىلإ ةيفس هلا هزاع زاوهألا

 هدنع ا تناكو هل تنغف هئامدب نم هودهاش نم ةعامج ريا اسم



 -ا597/-

 لك اقل 0 1 هفاوو اذ مق عسا 2 8 0 5 7 هه هأ كأ لعفت . 2. نم اهن أع كل ول |

 07 كلذ ىلع مرت 8 6-52 بايثلا هده 0 نار قى

 .واند كلا نيس ناكف,تكلم ىلا تايقلا نيو رتل
 ةكلا تفز الاهدل لمملا 1 ريفغلا محا هب انزال أم اده هبشيو

 سرعلا مون خشب خطلا ف بطحلا مه معمل نوماملا ىلإ نارو

 هريغو تيزا أاملع بصق شيملاب أف كلذ هوفرعف هبلإ (وناك اه جوحأ

 كاطق لسا ثورة دفلا ” هدا مدعو 8 هد 1006 ناهد لا

 : بطملا لكم نا لإ 0 ىف 20 كِلَد نم لمعتساف بطملا

 ةعباتتتم مايأ ةنالث ىف ىرتسشا دقو هترازو ىف ىبهلا دمحم ابأ نحن اندهاشو

 اف ةريتت واق فردا تك[سع اج انع كرف تحطه احد تلا

 درولا حرطف ةنسح ةراوف هكربلا ف ناكو ببنو هيلع برشو ةكربلارادب

 نب مساقلاوأ برشو . ليوط حرش كلذل ناكو هسلاحم ىف هشرفو اهف

 دحلاو موي ف: قدا فلا نرش هروالعا ةرطتلاب فدي لا اا
 فلأ نيرشع هيف حرطو هيهتشي امل ناطلسلا صاخرتساو كانه هصخر ىلع

 ليقاثأا ٍدنلا مل طق نم اربث *اك ابيعو 4 رد لالا وفل افافخ مرد

 000 هب |سلاوز قياعلاو فاطللا روفاكلا مطقو فاطللا

 ماك نسال كلذ ن ١+ ١ ليقف بيطلا و مجاردلا نم هيفام عم درولا نوشاوقلا

 0 أ لي مو بيضا نعو 0 تاينغملا رودج مم راند قال ةيالش هيلع

 فورعملا ساخنلا سابعلا وأ اذهم ربخأ مويلا كلذ جلثلاو بارشلاو ةدئأملا
 اهنا دنا ركاذو ايش جاردلاب نم انارآو هس[ انو ىأ تقلا ف اس



 - اوةد

 "لإ ىكوسصلا ةرا فاضت رك ذب لو هلثم رك ذف ثيدحلا ادب ىضارلا
 ءافلخخا مخ دقو ةريثك ل اق ىمايلاب  ءاهدنا ةعاجو كيلا : كاملا

 0 را يو اررفلا ح م ا ةدع رومأ ىف

 سلاح ةفاخ اري ا م ىلع ىطخ ةفيلخ 0

 هاباطعو 508 هتمفن 0 ا ءامدنلا هبلإ لصوو ءاسلجلا

 هباححو 4همدخو هلاحو ةبارتمو هكاطمو هشازخو هتانارحو هتمد> و

 ءافلخلا ىزب رفاس ةفيلخر خاو ىلوالا ةفالحلا سيترت ىلع ةنراج هرومأو

 0 ل عا كك 4. دعب رفاس دقو ةامبدقلا

 هسا نع نودمح نب دمحو | ىن 7 : القي 4 هللا مساقلاوأ ى

 ير را 0 لعجل نا 00 0

 جامد ةشورفم رفصا جاببدب هللحم 4 ةيهدم 0 هبق هأ تمدضصنق اقم

 ف رفصا بارشو رفصالا جراالاو ول هبدس نيب لعحو رفصا

 اول 2 نإ عاف ءاال اهف ىو ةيصرم هكر لغ ةدوضنم ةئبقلا اكو

 لمفق ةكربلا نم ىرجمو ءاملا رفصيل ردق ىلع نارفعزلا اهلا ءاملا ىراخ

 مو رفصعلا اولمعتساف ن ؛ارفعزلا نم هند كك ناك ام دفتف هبث لاطو كلذ

 اوفاخو هوفرع ل ايلقالإ قس 0 كفيف 1 رشف هر 5 لبق دف اورد

 قولا م كلذ' ىرش نم تقولا رصق يكمل الو علمت ذإ ضع نأ

 اذه مطقتا نإ نآلا : لاقو 500 ا 1 ١ 61و رعلا ايف

 ءاملا ىر# ف اهوعشاف بصقلاب ةرفصعملا تالا 5 ىو صف
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 د تح ع ةتكنتكمل ك0 الا اسس

 'شلف هقوف حرا و قحسي روقان نم 0 ناحرلا اده نول اوريغ

 5 حيلم وه

 نال سب وهو ناحبرلا قوف حرطيو الاغا قابلا نس

 هيلع كدب دق رضجا تو 5002017 ضاس يمغملاك ناحرلا راص

 : . بح ذئايح لاف جلثلا تتاوضااوط ةطيلضول اة

 00 ا اك روفاكلا: نم ا ةمعبنا ام كرذف

 0 ةريتق «لفانم دس كال كو مأ ماق اماف هعم هيلع انيرشف

 . كلذ اوبه- نذلا نادلنلاو نيشارفلاو مدخلا ةلج ىف اوناك

 نايصلا حب ى كرد داو ىلوصلا ىبحي نب دم ركب ابأ تعمس

 اهلك ىنهذب قلعت م ةصقو هل رعش اهف ىضارلا نع ةليوط ةلاكح ىبأل حم
 ىنال تحاص ىلع اهالمأف اهدع .نأ نأ هلأ كلذ نع ىرتصا لاك
 داخاو راهعااةيف لعل دق ناك ءَرج رهظ ل عاج "و هنرضح اسلاج

 لإ شفاط حا امام تلصحو, قادنع قاباوه كلذ

 ىضارلا ناكو انأسأ هدشناف اف كعأ انأ اًئيش مدي وأ ادش ىنب وهو ئضارا

 اما ءامدتلا 5 : ؛ لاق . عانصلا لابج ةرجآ ىلع اسلاج

 1 املع سلك ةرجا ا ا كح هن رضحم سولحلاب صاف

 سا راقق ادق امجلع تمت جاديفسا نم 'ىشب نيتقزتلم ن يرحل تينا

 . ىماكعلا نياند وأ ةازد ارو لإ مفديو دحاو 000 0

 5 5 رجا فعاضت نيرضاحلا راوج ىلع ىتراج تفعاضتف : لآق

 ملعم ىضورعلا نسا وأ انثدح لاق تال نشل نب ىلع ندع

0050 
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 كل 1 كل نم نور دنوف هريع وأ نأ لا اهداف قارو

 هيا دحأف
 001 1 ا فرقلا دارأ رالتتلا نأ محلا مساقلا و لا

 000011 ا رع لاك ويك رانص نم راد نك فا كتطلا ناغتد

 مايأ ل طع اتاررث لبق دم نأ للا اك الا نااولا

 كيراو نس ىث ىف ءراثا لمعتس كليو :: وه اعف ىوتو نسف

 . عورزلا نم هتبوقت دارب ام لك ىف ةداملا 1-00 كد“ تعا

 . جورملاو تابنلا ىلع هنيعيف هيمح دامسلا ل و : لاف

 جاتحا ام رادقع كسملا نم قحسف مدقناو دينا ها : لاق

 حبطصاوهتليلو هموب هيلع برشي ساجو هن دمو دامسلا نم 0 هللإ

 كسا كلذ مدخلاو نونابناتسيلا بهتئاف هببمب ىمأ ماق املف هيلع هدغ نم

 راصف كسا اوصلخ ىتح هنيط عم هوعلتقاو سجرنلا كرصأ

 كا كلذ نع ريتك ميظع 'ىث لاما نم جرخو افصفص اعاق ناتسبلا

 ناكو بلثن مالت دهازلا رم ىبأ مالغ ىدشساف ا

 عم كرف انك ؛لاق نودمح رفعجو أ ىندح لاقنودمحى ب ىلإ اعطقنم

 سواملاب ضرعف ةرخافلا ةنسملا ةبك افلاب ىمعم سل ىف امو هّللاب ىازلا

 احرط طّمق رفول و اناحنر هيف اوحرطاو ىتالفلا سلخ لا انل اوشرا : لاَقق

 كلذ اواو ةماعلا لعفت م ماشم ىف ةيبمت الو قابطأ الب رصحلا قوف

 ا رف دق : هل اولق ىحب ةظا الإ نكت لف : لاق . هيلإ لقتننل ةعاسلا

 ةارشلل لاق ساوملا ىأر انف هعم 7 امو < انا لا كلذ
»- 
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 اح لوطا || ا

 موسم ب عل نأ رضا ماقدر طار

 هتيسنأو وه هامسأ ) ردتقملا مأ لماعي ناك نمت قرم, فورعملا ىزاريشلا

 ةقش فلان ور نم فوق / مول متم يح اجا ا هيدا(

 لاجعتسالا قدك لسا واه ىف« كتعيف# اخ. اذنه نان هنرهز

 ةنامرهقلا تجرشن رادلا» ىلإ ترصو تاءاكت يد ىوطتسل 7

 ن مدعو نيطايخلا عدتساو كامات كلا ردا 2

 اموطيخمو قرملا نم:اتوشحبو نطقلا نم ردق لع اراززإ ا

 :راممالا نم هريغو ناسلبلا نهد برشيو نطقلا بح لدب لعجف

 زورينلا ةليل ناطيلا سوؤر ىلع ماربلا رماحملا ىف دقوتو ةرخافلا ةبيطلا

 تنك: :ىل لاقو ١١ كلذ تلفت نيلدلا رمامملاو ... نطقلا كك نداللا

 هت اقافص تناك اهنا كلذو لاغنلا تان امنومنم يمس اباسانل قرات

 !” كلذ: لمحو دنجتو باذللا ريثعلاو كسسملاب لطتو ةوذملا لالا را

 تاقاطب لعفن نحو ماوق هلام بطلا كلذ نم بايثلا نم نيتقبط لك نيب

 قزلن و ربنعلا نم 'ىث اهللاوح غمصن مث ضعب ىلع امضعب فلو اذك ةريثثك

 و ةلومصم ءاضيب ةلوالا ةقبطلا لعجتو ةدصعا ديلا م يح

 00 00 "0 5 م

 لعنلا سبلت ال عاتأا اذه ل كامن تاكد لاق .سلتو دولحلا

 اع وفابذ 5 فهدناو تتفتو قا املاوح و مانأ رقع

 دئاؤ رخل )
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 ]0 15 اهو هدازآ اهيلاطلا قةنم لمعت: الاتقم نييقلت" نا دعم
 ىراوملا عم سلجو ةفالخلا 0 ىلوو . مانالا ىلع هلمعتسيل اهف قابلا

 هلاتيو هدام ىعدتساف بيطتب نا ادا رادار كا تيكشو امو برش

 و م6 تابلك ىلاوغل 00 لاه انو هابأ هب ربخأام لع هريخأف

 راك وب لقأو ار ل امال قابلا

 لاَقف هءاطتساف قئاولا بح ىلإ ا ىتح هن رضحل نم ىلع هقرفيو هثديف

 211 فارو ابنع 1 كل هاا تاكو هايتي ف دوا 1 ماه

 يتلا امد لاق“ ىنث ريثك هنم لمعتسا ام ةيلاغلا حدق اهمف ةديتعلاو اصقان

 نو نجلا لع نم بخ حرش ىل 0 اف ؟ اده ىف

 جرخي لاز ام . ىراوملا ىلع هرسأب بملا اوقرف : لاق مث كلذب امهنم

 للا تيل مالكو تعلا ردح 0 و اظغغ ق ع |نأ و الاط ران

 اد نإ ىالو اب هلا تلتف المللا فصن نمي يرق ضماذا

 5 0 دل اك فكر واو ام داعب ال ويابقتعأو كااوتلا يطا
 00 هر لال عاوسد ا ترجف ١ لاقل كتم ناك اهييغ وما لنلا

 2 هتفالخ نم نينس الإ تضم اش ىملا مفرد قم ايحتساف دنضتفملا

 . ميظع لامب ةيلاغ نحت نأ ىلإ جاتحاو ىلاوغلا كلت

 للم 57 ف تايم اا كلا ركل كل ل يلع ىبأ ريغ ىنربخأ

 00 هئلع ةدرسيلا تناك ىذلا لولا قدك لولا رانعلاو كوانلا

١ 

 !ايانع ا كج فالذي نونذكي اهرابجلأو ةقالللا روصأب ةريكلاو معلا لهنا

 او 0 ةلاطالل 4>و الف ماوعلا ا ىلع ص فحم لحولا



 ها5ةأ5

 لب 5 تقف + الص سانعلا ليي نع كلل لاوزااق.نوكي ل

 كاداب ٍبِدأَيو كمايأ ىف البك ربصن و: كباحل ف وشد ا ىح هللا كييقس

 هلوقا ام عب امخلا + لام: :كننلع ىذا اذه نوكي الو كتلك ناك

 تامو هيرض رهدلا برضو امومبم همو ثكمو : لاق. تلق 8

 1 هلق ياردخلا لوو تاو ع رطل مف قتكيلا وو حشا

 07 دق هتأرو برشب وهو ردتمأ] 57 لع فيفري لل هليعإ

 ىراوجلا ىلع اهقرشب لعجو ردبلا تلحو هيلإ تميرخأت لاومألا اعدو

 تاكو دما ع فك ذ ايمو اهقحعو اهب بمايو ءاسنلاو

 بيطتن 1 د يول 0 اع ًاققاو امواتتك 0 ص لاقو < لات

 هلع 5 للف حان (كالاكا خىلي مداخ) ى 0 الفصام : لاقف

 ,تاقلتأ# رت اةدعاومع اهراس ا راو ل لا ةياغلا 3
 ه0 تخبأو هقرططحل لاك" تارا هلك ياكل ا امأف : 0

 م تضيا دق هيل اعلا اذاف حتفف ةلهصمو قودي ةدع مدخل لح 0

 هاو ضسلا كح تيجعأت ءاكنل ةيابن ف قسلا نم تسجو تدل

 0 نم اريس ائيش هتخاطا ني بحلا فضا للاوح ىلا هدس

 لنا ىسفت حمسلا أم 2 لاقاو هتيلك ىف. هلغجف ىملا ضار تي

 0 جن ءابألا تي مفرف : هوليش تنحلا اذه: نع قست

 مداخلا ىعدتساف ةيلاغ بلطف 5 مق اناوةتلش رعد امو برشلل

 قئاولا ةيلاغ ىعدتساف هابأ هب زبخأ ناك ام لثع هريخأف.ىلاونلا نع هلأسو
 جر اليلق 5 لال بايبال صودا يسرب خ02 7 دعما جلاش ةللق هت[ سا ك1 لاق نارا و



 -ا4.0١-

 راد باب ىلإ غلب 5-02 رود 0 وهو دضتعأا ىدد نيب امو تيشم

 00 رشسع در رك ترا < كاذدأ

 4 0 ديلا 0

 دوقمنعلا ىنف ىح 0 ةدحاو رك غلب اذإ ىح رودلا

 : تلقف امومبم هتيأرو رادلا لخدي لو عجرف : لاق . (ظيغ قزمت دضتعملاو

 "ال ىل هللا فاصا لاَمف ؛ كيلع نا كفرا هتلعف ام ببسام ىالوماب

 : تاقف . ةمالل ًاحالصإ هلتق ىف ناف مويلا بص د ل راو رانا

 : لاف .. سيلبإ نعلا ىالوماب تاب كذيعأ لمت ؛ 00 ا

 رافعا نفل اا ل

 ىدلو ا نوراتال ريد سانلا نأ ملعأو ل 0 لب الو ديدش

 ىلا ةليلل لواط هرم نظأامو قتكملا نمي ايلع ىبا نوسلختسي مسنأو

 ِ : 1 ول

 2 مم ربك مهم هدعب نودجن الو ىدلو نع اهجارخإ سانلا ئز الو

 كل د ىلا انه ءاخسلا ىف عمطلا نم هلو ىبص وهو هنوساجيف رفعج

 قارنع ىف ىف ممديو هدب ىواسو لك أ ام لثم نايبصلا يطأ هنأ نم

 هدهع برَقل ءاسنلا هيلع ىوتحيف نايبصلا عابط ىف هلثم ىلع حشلاو ملاعلا

 [يدلا ا رد بنعلا م 5 اوما ٠ م هموم 5 مسقيف نم



  ا١*ةاد

 َك لاَقف . رومألا ىل ع بطاختيو بطاخمو 3 هعم لصبو ددسل ناكو

 انك امف زاومألاب ٠ ءاضقلا ينو سال دق ردا

 0 داز دق هنأ فرح نا 00 تاو لازم َّى هل ان

 دق ىلإ :ىناهلز لوقا نإ دقي النا ءادا, نما ومهتماو له ولف ةابر د

 للا تك اف م لمفأ الأو ةدابز أهدعإ لبق 3 اويدمل | 0000
0 

 نا ذأ تدراف : وعاتا ع ممل لحسل ل و كلد تب كف 1" كتفيلخ

 رظاف ل اف . ةدابزلا 2 0 ا ةساكملا ىف جاتحي : تبق كرد

 اذك ةدا زلا 2 2 هل لاقو دعن ر , هّنارف 1 رظ ىسع 3 لع كك

 هل 0 انك كتفيلخ للا سكا نلم

 لوَق هتعمسف ىرجي ام عمسال ىشتم ىف تلم تيلو الف تفرصناو

 ١ م ا
 منع فررعلا هي األ اع

 لاق : 0 اء ءاعدتسا ىلإ حاتحأ انوع اهركّذتف لَو | ةدابزلا

 لاقوراكت الا رك

 ىلا مسرب ايف

 ؟؛:ةئم حالا ع نع حارخأولادهد نمل مكعأ ”ىشاك ا

 يا ا 3

 ا نايبلا ىف ةدايزلاب مهتبلاطم ىل ا

 ..ةتللملا يجاوب هتم: ندغ نيانلل ةْيَع كلذ 0 نإ نا لإ اهيداك

 ىذغو كنمداخ نبا ءادانز ادعو :«مؤملاريمأ ايدل كلوش ىسغن لع دعب

 5 نينا د 6 .ادهدب هيد سول كتلودأ و ل

 قرر انج اهل داك ِ 2 0 يتلا ل



 -ك دو 3

 ىرايط ىف تفغقوف 0 راد باب .بكاوما مايأ ضعب ىف ترضح

 ىدحو تيعدتساف نذالا مقوتت باتكلاو داوقلاو ممنارايط ىف ةاضقلاو

 | 2 اناا رتل نت لك ارإ دج وف ردكم رع كلخدق ةامقلا ني نم

 10 2 كو ناك رمال ل لاف كاذ دإ رروا رهو هذي

 ىابإ | مهبلا امو ' 0 ءالؤه ىبالغ ب اك دقو هدم ليش هربا دمحل

 كادر علا ياض مس ىلع تمزع دفو اا رع ولف دقراو كا

 نب دمحأ مم عامتجالا ىف اهب ءاضقلا ىلع كتنيلخ ىلإ تكف راوهألاب

 "ألا 00 : تلّقف . هف ةيواعااو كلذ عج ىلع ىدبيربلا 0

 اد. انآا تح + ةانعلا نم عضوا اذبم هءاش هللا لاق

 ” ل تك لع لإ كا نكلو كلذ كفك ابل: كاف

 نوار وتل د نب ىلع مد اناا ا كنيماو في رح

 مايألا دعما ىرجام هيلع تصصقو زاوهألا روك ع كاذذإ يفلح

 ندا اادع :اف داخ ن ننال نب نامل م اهلا ىأ ةلمم ننا فرصو

 ىراشا, لاك نم لع دازف ىديربلل 0 رار ىلا هيحاص ثرملا نا

 اذ 1 قاد هلا حرق ١ مساقلا ىبأ ىلا: تيتنكو :اهظع الأم عابضلا

 و ترا نءا ىلع ئسف ىف كئاكف 1 هسفنل ةءظع ةامج

 نااطكاو ىحسر ىلع 6 وم مون ف تردخلاو ىسفن ىف كلذ ترر 1

 ةاضقلاو تدعصف ىدحو ىننوبلط باحجحلا ءافلخ جرخ ذإ انتارايظ

 ىسع نب ىلعو ناملس ةيرمذو ردتةلا ىلع تلخدف نووجحم ميلك



2 
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 ءاس قمل دقو لا ا ””ءراوج ل لاا
 9 . ؟

 غارغاللا رمان كتم ىرسا ١1 نت ككل هكا مو

 كيح الإ ناك انو كزذك نكن هناف 2 قا لاق : ااهاح ناك : راجل

 نسما انأ كه دعلو تاروبشلل 5 نك هيكشت ىلا 6 لععلا

 نأ الإ وه ام : ةواخ ىف هلرضح هر 5 ىرح دقو لوم قع نك

 ةئنم بطاخأف هنهذ 0 ا احرلا اذه كرت

 ا 01 ال ا[ ل

 هو ئارا ةلاصآ ف ةدلا هذه ديلا كو اذإ نإ تلق ىو 0

 أ نأ تديح ام ءاقلا نم اهيشأ نمو نومالاو تعدل
 تت

 ااه ا عل ملا ةعباتم ريغ هدسفب امو اديعب

 معو يق اع قرزالا فنسو نب دحأ 26

 اعو نا م محي اخأ ةمالس مسساقلا ا

 ضع. ىف هايددقع ىار ىلع مهعم اءاو ىرووشملا رطناو ىداوملا ذك

 زرقتو اندنع ىآرلا حص ايلف مدتمأ.| مابأ ىفتيدح نقلا راكم دومألا

 : انل لاَمْف هناقم] ىف ةانداعتناو هلع هانْص رعف لعانلبت انسفأ 8

 اندج وفاق هه: انركشب كنك 0 و 3 مخ اذه
 ..هةظانلعواسأرا'انباو_ نعاس مااعرف 0

. ! 3 

 : لاق لولبلا نا بلاط وأ ىضاملا د ا نيسحلا وا ىندح

0140 



 را

 ددحو 1 ءايذعلا كل تلاق امشو رخاف كيلع تارتغا ان

 د مراكلا نا هنأ ةلودلا_ فيس رب هفمل ىدشناو

 . كلر طقم

 ص لك ةتررح انبلاغ امن بونلاب ميلا قوذ - انرورس

 0 ل هلا لاو ملع رادقالا فروا اذإ

 | ىلع هنم انلصحب الو افرخز ايمدلا# ةاعنخ ماتح

 باطلا ف لاجالاو بربمو مه هبقاوع ىجب اهم أبنم رسل

 سحح ةنس ىف تارفلا “ىطاشب ءادفلا ماقأ ةلودلا فيس ناكو لاق
 ىلع ردق نم لك جرخأو راند فلأ ةئامسمح هيلع قفنف ةئاملثو نيسمخو

 ةنالثب ريسأ لك ىرتشاو مورلا دلب نم نيملسملا ىراسأ نم هجارخإ
 '1-0 نك نع هليل ا اما: سافلا ءافعص-نم ةيمور ثالثو اراد نينامو

 امف ةلئاه لاملا تناكو مورلا نم فا هع انك انور مه ىداقف

 ىف ةديصق :جرفلا وأ لاقف هل اماوثو اهرفخ قبب اورضح ةعامج ىنربخأ

 : اهللوأ ايدشنا كلذ
 ا ا الإ لل 0 ءاخ دافأ اهككلا لالا ام

 عءاابفلا ب 229 اق لاف

 ا طال ايفا عرام كل للا <: ريعاجم ملا رانإ لع ترب دقو

 كا 25 هب كدتع اودقق مهتيرش م - كادي دْقَع اع

 ءامحا ممدعأف 4ب اورداخ املاطو نامل "نىد دحإ يخلو



 ا

 ىمسل ناسحالاب ةروبشم دادغب ةنيق ىف هسفنل دمج وأ 0

 اهارتشاذ ابعاب بتاكلا نوره نب نسحلا ىلع ىبأل ةيراج تناك 5

 نابلا دع قا رولا ةنبا جورت اهف ريزولا نيسحلا نب سابعلا لضفلا وأ

 مست ةيايلغ. نم ًامالغ انف اا 0 || انقذ نسللا كا هنبز

 : اهعانصب ةلودلا زع ريمألا مدخت ن د الا هو ىداززاشلاب ىف را

 كهاوم انبي لع ناد لع ١١ نورا 0 ع

 تئاحام |[ هم سر نام

 : ةلودلا فيس ىلا ةدصق هسفنل اعيبلا 2 وأ دشن

 دم ةقاب .قرربلا ”ايحيو اثر 1 دعما كلاذ طغت داخل

 ديزم رحن جوم حفاص رطقلاك وأ ليلك وأ نيشك 2س

 ذل. ةلمأ نيران هيج مراوح 1
 دن الا ناس فل راقلا نم فاقوس سا

 لاق ءاوللا امف فصوو

 ١ ارسأ فطللاب . : جرختسم“ انقلا قر :كلمبو
 لت

 م حايرلا

 3 مي يب 3 نيوخ ا 4 ا : ّ 8 1 ١ كه ص امسأافن

. 

 دعصاو نلاعااحود ىف قواؤزط ٠ هل .تلاق هير ةمهه كيا
 م .٠

 دهجب مل اذإ امحار ناسنإ 1 غلب >0

 مم 0 ا 17 17 2 9 1 | .٠
 ةدونساو نك ةوالا لود ك4 ادقل ةداشللا ةعلس 2 4

 ه7 5

 ةديصقلا فصي اهرخآ ىف لو



 دس 1706

 1 0 00 0 0 ا اناس 0 0

 ًٍ َّك لاق 0 1 0 ا ب 3 الو 0 2 0 ةماثحإ درنملاتمزلف

 نامادو مثرد موبلك ىف سلا جاجزلا اطار: كاف كيءاتط ا

 آلا ا ان توما قارش نأ ىلإ اذبأ هابإ كلطعأ ىأ كلاطرشاو

 كاذ عم ةروعأ 0 كو دع ا هلا تحتحا 1 ميلعتلا

 نم ات هع 5 ا عش ل يد مالا ىحصنيف مردلا هطعاو

 قادم 0 مل 000 "1 تل هدالوأل أ ١ وح 006 لستم أ رصلا نم

 كعب 0 (ههرد نيث الث روس 0 1 مهماعا 00 ا

 ناملس 5 هللا كديبع كم بلطف هذه كلذ ىلع تصمو هلع ا ع كلذ

 5 3 در ها راالا كل او عادلا لاف مساقلا هنبال ابدؤم

 0 مات ة هل اولزنف ىنع ملزتساف ةلااديعأ فذ كفا كاف ة

 مردلا كلذ درا عأ 0 نان 0 ناكف كل م اقلا لسأو

 .ققاط بس هعم دففتلا نم هيلخا الوذتامثن الا مون لكىف

 دمح وأ اندشنأ الاق ءاميبلا ج رفلا وأو 0 / ندعوا دج

 : ةلودلا فيس ل 00 نب هللا دبع

 عراشم ثتثدسو اكارا هلشنم تنفع أم كعن 00 ١ ىف ءاملا دوعن اولاقو

 عدافضلا تومت هابنجا بشمتو لا مجرب نأ ىلا تلقف

 7 9 رالاد ايا د كلا ك5 6



 هك

 نم فرصنتو ةينغم لاح ىلع ىهو ىرعش نحلنو ينروزرت برع ىسمت
 كمقف 1َرمفَو اعوجو ا رخثنق نأ" ولو اذن ناكاال لاو اراض نال

 تمقدف نك رضحم اع ىتنواع تلقو نمل لالا تحرشو ىراوخ ىلإ

 مدتحلا نأ لإ انا هذهو بح دمع هدهو اراو هده و الاس 10

 ايهذ اكشم البز تيعدتساو: لاق راد تلا همام 105

 تاقو اهماإإ هب تجرخو .هيف كلذ تلعؤل لاقثم ةئام هيف ىدنع ناك

 امي رعت نأ حاف اهب نيتيضلا نيناه فاحنإ سا فر ١

 دا مويلا انئيب قحسإ انأان و تلاع 0 اعانتما تعنتماف.. اه

 تسلح 1 الداتا كي تا لضف لبق

 تضر انظ هادا (تنف ا مث برغملا تقو ىلإ

 , كرما ير تليف ةحلخ ىل حس انآ: تاق اهراس ن5

 انأو ىنرواجت ىهو اذك امل لاقت ةعيض كدلو مأ ةنالف تعاتا دق : تلاق

 اعإ انآ تملعف,:ك ابيع لوزللاو ىمكاملا حا اهردأتا نإ را ١

 تلخدف راطلا ىف تفقوف كناكم : تلقف سبسلا اذه تءاج تناك

 الإ انك ةيوعلاب هديدلا تدخر: لااا تي م ىلإ

 ىف كل دابشالاب مدق 21د :ىو امل لاملا تنمبكو كل اببكو فا 7

 ةنيلطلا ءارنش ناكو تضمو. قتركشف . الجاع كيم ديد تاكش
 ةوانيد ةئاطو رانيذ قلاب رمشلا ده ايحلتو اسوب زي دا ا

 نضال ن5 كي



 ه- #١ ب

 تمقف ابيلإ ىبلق حاتراو كلذ نم تبجمف . ندا هنا عب تالا

 نك فيك قم اب تاقف اهرايط ىف ةسلاج ىه اذاف طشلاب تلزت ىخ

 ل00 0 هند ا تي حات دملا لاطو كيلإ تشن: تلك

 رايطب اذاف : لاق . تفحم "يحن ىتح : تلاق . ىدعصاف : تلق . مويا

 ةعاس انثدحتو مدللا اهتدعصأو اف تسلجأف ةفحلا هيفو ءاج دق فيظا

 ا كب فل ع تبارشف ديكتلا رسحأو انك ملا مدق 0

 1-0 فادح تايط تانسحم ةدع نهم اهعم 0 انغلاب امراوج

 ! يي تام ءانأ كلذ: لبق تك ل د تر كا و ..ءانغ

 : وهو هداشناو هديدرتب تاقوألا رثكأ ىف ملوم انأو
 4 ل دلل زل د ناد هل ءاعسا ال امو كلل فاك نإ

 ضرراكملا ا ةيشلا ىلع هضرقت ءاماظلا ىف ىنج 0

 ضيراعملاب الأ ةبحلا ىوكش هل ميطتسأ ال نم هللا عد ل

 اا رد نأ ىف انا تلح دق ىإ ساب انه تاقف
 0 كلذ ىف ىلاتحاف : اهلل تلق ؛ ةبوتلا عم قحسمإ ابأ : تااَتف

 اهتيراج ةفحتو ةعدد ىلإ تاموأو . رعشلا نيتيبصلا نيتاه ور . تلاَقف

 تمزءزو ضرالا ىلع ةحورملاب تعقوو ةعاس كت در فلاي

 ابرضأو ىتالفلا قيرطلا ىلع ىتالفلا رثولا احلصأ : احل تلاق مابسفت عم

 : تلاق مث برضلا امل حص نإ لا اذكر ذك نانو هي داق ميصألا

 دق امهماك هاتننف اذك ىنالفلا مضوملا ىف العجاو ةينالفلا ةقيرالا ىلع هاينغ

 ىف تاقو امهيتفش نيب نم ءانغلا جرخ امو تامفد كلذ لبق ةاتعمس



 ب ١#ا

 لاملا مزتلي نأ 0 رد ءاضقب لخي هنأ هنع ثدحتو ىب هنبنأ

 اهل ففتح لاك مل عقوو "يلع لاملا : ءامرغلل لاق م

 تردقام رارقأللا نعود مي طاعاب : لاق انولخ

 كلذ لحتسأ ١ تاق تأ سم الو لاملا انأ مرغأ ١ لون دارا

 207 ارطعأ دقو م,هوجو ىف اموق دحجأ فيكو

 كلت نم لقأ راف راح املا قل حلاو 5-3 ةديىدم اذه ىلع

 ةءورملا نم مهقأ امو يعمل ىفب نكي ل لخد نال تمفادف اهم تبلوطو

 هلا ساحب نئدلا ةنا شما جلو قل ناكءاف لا روع نمر

 لاق مث ىنع لاملا نزوف تررقأف ىنلأسو ىنرضحأف مولا هيلإ مفرف !اظال

 همدعو هلام ىف هبفس دلبلا ىف هيلع دانف اذه دخ : هترضح ىلب ىذا ىضاملل

 دّقف اذه دعب هلماع نم نأو هنبد هب ىضيف هيلع عابب ام كلع ال هنأو

 كءامرغ تن تاعج ال هللاو ال : اتق كلذ نم تبرطضاف . هلام حوط

 راد ىلإ تيضم' ىح ”ىث هم ىعه اق": لاق : ىلاما لع ةلبخ و 1

 ىعجو ىف هيرجنو كلذ سانلا ىف ميشن وهو هلم ىف هعم تسلجو ىضاقلا

 0 لع داني و

 را دبع نب لضفلا دس أ وأ ىندح : لاق دمح وأ ىندح

 : :لاق ريدملا ن مهاربإ 000 0 نم ىنربخأ : لاق فتاكلا ىزاريشلا

 ىبدصق اهلف 5 اللاث“ انلغ قف و 1 ووُط 1 رهد بيرع 5 07

 ةنراعو تلات #3 اطر أ القاك كثدبلا تقرا اق رسعلا تاكو ناكل
 سيرف رابط + لاقوت اوت قفايسإ امو انلايص تنكم هتيم واذاتلا ١



 اا
0-22-2222 0 

 نيعبسلا هذه نم ىرتشأ تاسع م" تلقوا هيلع تفلح ام: لع مدبأو
_- 

 0 0 11 راش وا

 الا ملا تناكرا كا هيف ا كيرتسشا دق نألا تنك كياخ

 ملعأ ال انأه ارب ديس )قف 0-0 ةعضلاو كلما ةقدصوقاتعلاو

 00 ك1 تا شا دعا 0 كف اقو حبس وكلا نم ملسانن

 تك . لاعف .:ةفدصق . 00000 لاذ ا م

 مث ا 5 نيستا عا وا ا

 . ضرفلا رصعلا ةالص ىف لخدو : لاق م[ يا الويرق 5 ت اوُعْص

 00 رت لع مدنو هنمدعأ زكفوتلوألا نم 00007

 هنالص نم عرف الف. لاق سف مولا كا هتقانح 0 تلقو

 ملف . ىناثلا ركفلا اذه نع ىنقدصا ىتايحم هللا دبع ما 5

 للا ترمس دق ىلا كتافي دتقي رايقلا لم < لاق 00

 نإ لع نكي رم ىلام نم كلت 70 هس

 0 ا كانيع نم رخخو اهذخأ ىف م كيلع الو اهعفد ىف

 تدقتعاو را ول 0 هدد تلبّقف . لذا حلل

 ال ال را سم دعوا سب 007

 نكي و 00 هغلبم ليقث ند ّىل 01 نودمح نا

 سلخ دضتعأ | 0 هلع بس فامتلا ك1 و هلاضق هحو ىل

 00 لم هيلإ لظتف ةدع سلا هسفنب ملاظلل دضتملا

 لطييف مل هن ىسيح ىف دضتمملا ركسق موقلل هدنع هن تررقأف ندلا نع



 - 4طظ؟ةلا

 هةتتالو هده فرانهاش كلا نينداثو' ةتنم ةرضيلا ندع عدق ناك ىخذاقلا

 بهذم ىلع ةاضقلا ناك : ىل لآَتف ؛ كلذ ناك فيكف مظع انهت هلا

  طئارشلا ىلع لودع مهلك سانل نأ ىف ءابقفلا نم هريغو ةفينح ىبأ
 مهنعلاس مهاذارش ممس اذاف ثرساب ىميمتلا دنع سانلا دهشي نكد ام

 قاوسالا لهأو ناريملا ًاضعب مبضعب دبشي سانلا ناكو مهلبقف ن

 ناكو لاق . ليعمسإىلو نأىلإ ةداهشلل نيصوصخم موق بيترت فرع: ال
 ديشت مل املأ نورشع مهنم دهاش فلأ نوثالثو ةتس ىميمتلا هلبق نم غلبم

 قا تناك لاق نيل 00 وأ نوجا ةتفاو هاش ءدع

 ءارزولا ضعب راد ىف وهو امو هترضح لايسنو ءادوس روهج نب دسا

 انمامع انعضوف كر ناكو ةاضْفلا يضف .انعمو ثدجت سلع

 ةوسنلق 0 الحعتسم ماعف ادسا ريزولا يلطف هتوسنلق ىاقلا عضوو

 ىتح عمس اهث انتعامجو هب ىضاقلا اصف رززولا ىلع لخدو امسلف ىضاقلا

 9 هنم كحضف ريزولا ىلع كلذك ل خد

 ن رفعج وا ىنثدح . لاق ناملس ن 0-2 نب ىحي دم . ىنادح

 . 0 لاك نود ن دما نب ن هللا دبع - ونا ىنادح : ا نود

 ىف عم ال تا راهقلا نفد دنع ل !انت هللأ تدهاعو تناك

 رد 1 -- ديدن ا هرتحم عمش نع فدع هدا ىت ىدب

 نيعبس. ةثرءاعف د ل دصقل الأ امو يشل ان عمسلا ةشغم

 هل ناك اهم ىل رمأ, نأ لبق نم رصعلا يلصي دضتعملا ضبنف مرد فلأ
 كقأ تنل طقف نصلا )بأ تيلضو هيل ءاقشض ايليت لوط ا

 (1ر
 و7



 3 ذعر -

 ىضاتلا وللا نب وععسإ ني لجأ نب دمع نا نإ اء نجلا لا قدح

 تارشع ميظع نيد هللا ديبع نب مسالا نب نيسملا 0 ادق ناك ؟ "لاق

 لل لاذءاحوهرعماو مهفاكن ىضاقلا ىلإ هؤامرغ هأعدف ريناند 0

 000 حوا . دنعازاب ناك يلف تعب نإ: لاقوت ةرمأ قاورواشف

 كلذب نوعنمت سيلو ءامرغلا اهرسأب ىلغ ىطعأو عوجأ نأ تيضر دقو
 | 1[ 3 قيملا ل رم تاكو كلذ ىف ىضاقلا ىل لات ؟ لمعأ بيكِق
 رجملا كلام بهدم نإ : : كجم لاف رمع ىفأ ىلإ هيف ؟ملاو 7

 لعج رمع وأ كيا ىعانإو لاومألا ف مههنس نراب اذإ لاجرلا ىف

 ىف تقرخمو لاملا ترذب امإو) ابيلإ !! كل تناك ةجاح ريغ نم دك

 نم ةدابش كلذ ىف عمسي نآراص ولو كلام ىف كبفس ىلع ًاليلد ( ةقفثلا

 فرصتلا نم كعنعو كيلع رجحيفهدنع هفسلا دئيح تف كلاح نم هفرعب

 هدنع تنث اذاف ةنبو كندي كومو هاما ىدبأ هيف لخددو كلام ف

 املا تح الا رق ا ران 7 أ دلل تكبلط ءامرعلا

 00 نا عسا نمل حرطف : لاق . لوصألا كيلع تيّقبو نددلل

 ا 11 لع هالرالا عمي هردأ ترجو هلا تحلو: رهظف- كلذ ادب لمتق
 ؛ردتملل لاقت هفرخ ىف ىف سفوم هيلع دسقو ةرازولا .نيسحلا ىلو :لاق

 هبفسا هيف ةاّضَقلا هياع رجح ىتح هل | ًاعضوم نكي مل اذه نينمؤملا ريمأ

 وهو ملاعلا ة-ايسو اهريديو ايندلا نم هيلإ درب ىتح دمحم فيك هريذبتو

 0 ا اا دك وأ كلذ .ناوم# هقفو هراذ لت نع رح
 ردع لبق لاق ور صن ناب فورعملا دبع ندم نيس اوال



 سل ا١الا/

 ىزج داهم ىلا ضال ليعمسا هيلع صتق :لاق ؟ رفعج وأ داعفيك
 0 ميحصلا ىأر ملا كلدع زاشأ دّقف 1 هل كنع ىدصلا اكعد

 ةسيلاو تار يفانلا نع ىديح ىتكم لا 07

 رجا لع لزإو انا وتلف ىلري لا تدعو د١ لامعا واسف

 ةصقفف راع لأ قررص ديطروصلاا رتمح ىأ دم نلف ىلا رد

 ةروصب هثارزوو ردتماا دنع ناكو رمتّشا ام هلسضف نم رهظذ زمعملا نبا

 3 5200 ونأ هن ىتدح ام كلذ قمل دهالا كفانا

 نب رفعج نب دا ىلع وأ ىدحا# لاق لولملا نب قحسا نب بوهعي

 واسم ىلوم قئاوات كلام :لاق تتكسلا ى ىذا بألا ىنيصملا ميهار |

 نم ةلودلا هوجو قلألا رض دع ف اع نسما وبا هيلع ىلصب نأ

 رفح دفا تركه ةزيظو ةاضتلاو تاو لاو ياك

 ليقو ةزانحلا تعضوف : لاق 1 قدك وأو رفعج وأ ناضافلا

 همدقو هند رفعحج 5 ىلع هنيع تءقوف مدهصترل ءاؤ مدت ىسيع نب ىلعل

 وه تك رظالارع انآ تلم ةذلحطلا تصادر هاف
 أ ىلا ةع هزكل اهعاع ردا ةعدتح اع هلك هواها

 0 عب رممو كالط * ا را ىلأ ب هر كلذ هنأتهو

 كاك فر 5 عم |د 0 11 لا هيدإبلا نحال دش

 نكي ناو هنع لضفلا لهأ م ا 1 هلضفل 0 نأ نع اهي

 7 مام مهمدبو ةللن أم

 لعف دقو : هلعل )١(



 2ح دج دب

 |0001 داقلا كا تاادأن نب ىلع نسحلا وأ نطاقلا اح

 او ندعا اض ص 1 ىنادحو هسأ نع نا ىردحال لاق لوابلا نا

 ا الا ترتب الل كاف الا 0 ا نا را
 0, هاو ايطاصمو نادابلا ىف رظ ِ للا م نم «ءارتادس نإ ندا

 ءاضقلا ديلقتل حاصب امف نمو ل الاد 0 نانإبلا لها ني ةاضع

 لا لكرتلا ها يا م نال هك تا

 0 ا فاق كلذ نم ايع رش نك 11 هد

 ىضاقلا قحسا نء .ليعمسا ىلا ليل نب ليعمسا مدقتف ىد ءلمتو ىراضحاب

 "0 1 ىلإ ىلمسو ةزاوضلا ىفرعف ترض رؤضملاب نياكف كلذ ف

 كسا در سلا اح الو ءانغو ةءافك ىف انأ : البت

 مهارإ نب رفعج ىءاخلاا عجر 1 -اصأل دادغبس ىلز م لا تينت

 0 كاش انعيض ا مجعلا ءالتعا 0 ال ىبصملا

 00 ىذا نإ كش ىلا! قنانت هكا ميشو تيعدتحا“ ع ا

 0 ل ماكر ىلا دز كلنا: نسانلا ن نع تاخ اهينيو كلين

 دقو مئصأ ام : تلتف « ٌدرف حلص, ال دجو دهوش ايف ءاضقلل بلط ١

 ل 1 ىرج امج هقدصتق ليعمسا ىلا مجرن : لاق ؛ تلق ام تلق

 ا يدل عدوا اده : "0 ءْس ىليعمسا تالاف

 ىلا ىارج - يا 7 مانو ناك اك ص ل تاكو

 007 ل1 ىدصلا انه و : كديعت كاف ميهاربا نب رفعج نيبو
 : لاقو مست ليعمسا اا هلا نش »لاق درو ىلا انب ,قت هلاق ام
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 : تلق ؟ اذه تلق نبأ نمو : لاّمق هسأر عفر مث : لاق . ىتازلا نبالا وه
 هذهو . تابشلاب دودحلا اوؤردا : لاق 0 هيلع هللا ىلص ىنلا نال

 بجو سيل : تاق ؟ ةنياعملا عم ةهش ى 0 كام 20

 .ملعلاب ن نوكيا دودحلا ىف لاو ىرج ان مم قم رثك كلل هلا

 هناكف نال ماله رمال امالاو ىلاعت هللا قح دحلا نال تلق ؛ لو لاق

 مججأ دقو هدب هلوانت ال كايت سلو هل اًمح راص دق

 علا هعاشإ ىلع اوعمجم لو ةنيبلاو رارقالاب دحلا عوقو ىلع نودسملا

 ريشلك ي:ةابقفلا ف قزرو ليلج اع ىلسأو ىرخلا هر 007

 همأ ةيدقو قفلا ةنذنهت ىتءاح ىخ تجرح اف 3 لاق راذلا 17

 جلا قلل ورو فاس او هللا تاس راض اما كد 0 هبايسأو

 ىنتفتسي مداحلا اذه ناكو رادلا تمزلو دئاقلا كلذ ىلع هيرحب ناك ام

 مهالص و مهم ةمرحو مهنم كك ارا يا 5 ىدواشن دهر

 ف ىاتنتسا و :اواطو ةفلخلا ىتاعدتسا مت ٠ ىوق قلاحو ّىل لك

 ل ءاضملا قدلقب ىح :هعم ىوقت كاح لزت ” مف ىف سنأو هرسأ ضاوخ

 لنور تاه تونك هل جف فاخ كرام ا :فس وابا نأ نتا

 يي تناك هتالبوارس هج نأو تالليوار كلا فانطسا 5

 ديكر هلل نا مدعم داع نم غلبو ارانيد ىواست ىنمرأ 52 لدار
 هس ىل لا ديقرلا كارو هن هب اسف ةدر هيلعاو ءاح ١

7 3 1 )01( 
 هدو هي ءاوفس هدرحل ا 4ب تءاح

 الذ ا ١ ةدمعلا ىف قيشر نا هرك ذ ةريبه نبا ىف ةدايم نب :ءا تبب اذه 1(
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 باطف اليل داعو همو هيف ماقأو سلجملا ىلا جرخ ابيلع كلذ لاط امف مويب
 تلاق؛ اذهام لاف راقد اهف اذاف اهفشك ةاطتم ةراضنب هنءاذل لك أيام

 اناستابو كبف : لاق . اليل هنم لكف مجأ كرام كر 5 اهاذع

 ةفينح يبأ كا عا لق رول ا لاتحا تح سلجملا نع دغ نم رخآتو

 - الو كدم[ تكفا زرع الا : لاف هقدصف هرخ َ كل

 . روشقلا قتسفلاب جنزوللا هقفلان لك اتسف كرمع لاط نا هناف منت نأ

 عر مضح تمدق ه.تصصتخاو ديشرلا تمدخ الف : فسو وأ لاق

 أف ةفيحانأ تركذو تيكب اهنم تلكأ ني قتسف. جينيزول ةماج

 هلاصتا تاس ناك : ىأ 0 هنري 3 ام كلذ ىف و بسلا نع دييولا

 نيع ف 0 صعب تنحل ةفينح ىلأ ع دعب دادغب مدق هلا دولا

 هل بهوف ثنحن م هنا هاتفأف فسو ىنأب ءاونأب ف هيتفتسي ايف بلطف

 ديشرلا ىللاعأ امون 0 لخدف هب لصتاو هنم برقلا 000 د ربن أيد

 قزح دق نيدلا رع نر ن1 لاطفال فبس نع هلا امومغم هدجوف

 21 لف : تسر ونا لاتح تسوى: هءاقع . ةيتيحدأ اهتق ىل كلطاف

 0000 ا هول تالا هج ف تر رودلا نير ىلا
 ديشرلا ىلا تلخدأو هتدارا هنع مهفأ ملف اثيفتسم ه1 ا نر

 توق !!تلق ؟ كسا ام: ىل لامك تفقوو. تفلس هي ده نيب تلثم ايف

 له ىتزي الجر دهاش ماما ىف ىف لوقتام : : لاق . نينمؤاا ريمأ هللا حلصأ

 هنأ ىل مقوف نيو دج اق ش : لاق . كلذ تال 2

 0 راع ضل راو كلذ لكر د ذلا دال الطن ىار ذك



- 

 نم باطل نار اذق ايف وه هل ةواجل رجعت ىلإ دلي ناكو ملسلا بابىلع

 "12 ديرب هداوس هيلعو رخبتي وهو هيلإ تلخدف 0 ىل مقرف

 هش دو ف 0 00 ىلواطف ا هيد نيب سلو ردتعلل

 هفلخ اوجرؤن ديلا ليبشتو مالسلاب سانلا هاتف هفلخ انأو جرخو هتقطنمو

 نم خيش نالف وه اذاف تفتلاف ىلاسملط بدجي ناسناب اذاف م تطلتخاف

 ل ناك هنآ رك داولا ةقاد 17 نسا امكن | باتكلا خويش

 3 نويبع تلي قتل تلادو ا انأاب : ىل لامف هلبق نم 5

 ؛ةةضصو ةعرقم تلا نننم لح ىروتف. لاق اوال

 نم ددءف ) نالفو نالفو ربزو هلا! لا لخش ملف : لاق :هلئاو ١> 1ك

 ليطت ىتح ص ال ُ لوردمت الو لوصولا لونم لووححم 0 ودع

 رانبدفلأ نوسمخ الو كريغ هعم سيل هءارو بكوم موب ىف جرختو هدنع

 كنأو هل صاصتخالا ةيبتي تذخان ايه دكت نإ ساوا 1 7

 دالوأن مو هفف لجر انأو ملعأ معا : تقف . اذه دلو املك رش ف

 دلو اديه ناف دواثت ال ا لاذ . ءالؤه همدخ ىل ةداع الو راحتلا

 ناملس ىلإ, لوخملا كلذ دبع تيتفا# لاه. ةييكل ل رع و اا

 .ةصاخ بكاوملا مايأو ةماعلا هسلاب تاقوأ ىف

 ةفنح نأ فكك فسو انأ نادكحاو ريغ نم .ىنغلب :' ”لاقىبأ ند

 دوميف شاعملا بلط نع «ةمزالعب مطقني ناكف ديدش رّقف ىلع للا لمتل

 موب هناتن ام هل لاتحت هتأرما تااكو كلذ لاطف لق صأو لتخم لزنم ىلا

 ب7 ةوعلا دع ج رفلا ىف ةباكجلا درو 9(1



- ١5 

 ءاسشأ ىف هيلع 0 فق 4101 كاذذ ىلا ناوخالا ةيفوو ربلا لامجإ

 ؟* تنيلا ى ًِ نش مالكلا 1 5ك ةموصخال هتنح اعإو أم ىب ماع

 "له هل تاما. تكدلم لوقت م نيتك 0 0

 : لاق نا مفصلا محتصأف ٠ هلوق ىفآ سابع نبا نع انوا :. "كاف

 ا ةييحتساو .:تاعف كلذ لعف 0 ب 1 اقع عيرش الب وفع

 00002 1 نر ماع طولا هلا هطلت محل. هام هانعتتبألا

 هكا هللادبع ن 0 فورعملا هللادبع نب دمحا أركب وأ هيلا الخد

 هقبسي ىتح هيف لقاثتيو مايقلا ديرب هنأ هيرب ذخأف بتاكلا قابفصالا

 ديعب نم فقوف ركب وأ نطنق هل همايق ىلإ سراملاب ديعس ىبأ نب ركب وأ

 كحضف . . ىضوم سمان كامل 1 ىتح اهاق ف ية. : لاقؤ

 . ماتلا مايقلا هل ماقو اذه ترا ا او 0 يول

 ةرازولا نسملا :ني«ناملس القت : لاق شايع نب نيسللا "وأ ىثدح

 0 1 دع هلع تنكما ىلنأو + سالت كتم لوألا
 ا ا ككاو اباه تاكو اذبيق ةبما تركت هلو عا زيتا

 ٍلاخ وهو مسرلا ىلع مال را لا اماؤب الحا تيكا كرنب
 3 7 دع نم 10 0 7 دس وقول ف فأن داق

 براوشلا أنا ىضاقلاو نيسملا وأهنباو رمح وأ ىضاقلاو تئؤ فرضت

 17 نا فال ب لاما لولا نا ىضاقلاو هنباو

 فقاو بجاحلاو فاوازلا جفا سواح و لووجحم ةاردضإلا لهأو داوملا

 را هلعل ) 3



 5ؤأ١5أ -

 8 هيلع 0 ثردمحلاب دضتما ثدخ مداحلا تلا

 دب كلم كا تطور دو 3 تا تاع : لاقو دضتعملا هيلع

 .نادألا ماوقوناطلسلا دوم هناف يحل ةسص ليزي كصوصخ سيو

 يلي ادلب :ىاناك: لو هللا يعن ةبتع مانسلا الآ ةاعنلا دات تل 5
 0 هلو 0 5

 ا رضحبل 222 هلنعمل ناحل روضح ىف ةلسارف

 مم ءا هب ىدونو دوبشلا مم لجرا لا سلجو اهضيوا

 موصخلا نيب رظنو اماَتف 00 ىضاقلا ايهما اذهشنل ايا الطير

 ىضاملا ىلا سدو ميظع سمأ لترا ف أع دروف هلبت مو سلحلا ضومتو

 مث هنيدو هريسل هلوبق تدرأ ى 1 :. نيضماقلا لاف كلذ بيس نعهلأس نو

 اذه فشكتا فيك : هل ليقف . هلوبق ىنمسب مل ءارغ دل سلا

 هاطخ دعاف موب لك ىف "ىلا لخدب ناك: لاق ؟لوبقلل هاعدزأ دعب ىضاَقلل

 ما و ىراد نم هياع ىنيع عفن ثيح نم

 امل نينوطخ تداز دق ىه اذاف ناكسا! كلذ نم هاطخ تددعف ءاج

 زيزعلاد بع روصنم وأ ىتثدح . هلبقأ رف ءارم 7 ادم عنصتم هبا تسلل

 نينمؤأا ريمأ بجاح ىجارشلا هرم ف نر 00 ا

 نفي سعف يداقلاة ل ءاسلا ىف ىلع اموب ىتئادج ىف تلخد : لاق هلل ع

 هند تبدج للا 0 أ أر

 لع هللا هدأ ةاضَقلا ىضاق 7 : هل تلقو ماتلا مايلا هنقأ قنوعتب

 هراد هلاعإ ) ( ١

00 



0 

 كضرع كلذ لث نأ فخم الو كيفهّللا كاب هيلع تنأ ام ىلع م أ ءاضقلا

 قبرط ال ام ماكحألا : ال لاف هان هدا هيدواع الف : 1 0

 ند خيش وهو انتلودل سح انيلع ل لوابلا نباو هب فعللا ىلا

 ةديسلا تلاسف . هابإ كعنم ام زوج اثيش اذه ناكولو ةوعدلا باحتسم

 ىدح هلاق ام عمس اهف ىمألا هل تحرشو كلذ ن ردد ادع تلال

 ا نر ناكلا# 4 اديب ا
 انك 24 اه نآك اذا تيثتو 0000 ادع تسلا هلل هات

 أ مال ةمولا؛ هللا ف فاخم الو ةديسلا ىلع قملا مهدي ىذلا اصلا 0-0

 مئاذ عئاش "5 0 0 0 0 كا

 لاقف ؛ زوج ال اذه "ناكو : ةديسلا تلاَقف . ملاع هنو 00007

 "از دل نآ املغاو هللا كان لع تعقولا 20 0 د

 اك فو لالا تيحراف لحن ال اذهو فقولا كلاي حصل 7:

 انل لاف . مدنع اليج ارثأ هل كلذ باقتاو ىدج ركشن تداعو ءارشلا

 ا 1 1 نيراملا سا لع داعت نا لسع مدن نت دعب ىلا
 مدخ هوجو نم مداخ مدق : لومي رمي ابأ ىضاَقلا تعمس : لاق ىبأىنثدح
 015 يال [ءرسأف شرحا مقتراف ءاذل كح ى ىلا لا كا دمنا

 هاه : لاقو ه باع ىبأ حاصف ةلودلا نيب ا الالدإ لعش 0 هةعضصخت

 ةعاسلا ظناسلا ورع نأ نيورمع مالغاي تمت كلصخ ةاز رولا

 : ةحلاخل لاق مس نموا 0 هنع لمحو ديعلا اده 6 هيلا مدعتا ا

 الف همصخ مم سلجأو 8 رك همصخ نيو كلما 00



 داذذأا 

 فاعضأ هداقت نم نوبجس, مو سانلاب انزتجا دقو ةرضحلاب علخ موب رح
 لاثمو لضفلا ىف ةودق رمت وأ اذهان وش نا تح بحعلا اده

 ىئدح . هوفلأي مل امم بجعلا ىلا نوعرسي سانلا نكسلو قملاو نا
 ن روج ىلإ, ضاقلا نا ديم را ىلأ ىضاَعلا نبا ىلغ 0 وأ
 ةعضل كفو كانتا قد ردتقلا مأ هنقحلا ثا لاق لوابلا

 هقرختل 6 تدارأف ءاذعلا لاود ف تا اتكلا 0 0 ا ا

 دع : ةنام علل لاقوبرادلا كلا هلم كلذ  ىدحب لح ب لو فقولا لاعبتو

 اان دع 0 هيو“ 0 شاف مترعأ كابا 0-8 ا

 : هللا اهزعأ ةديسلل ل مررفلا 0 ءال لاق رشدلا 9

 امإف محلا ناود لع نيماسملا راح أ ا هذلا' قزف لا لاو انك

 هةعقد داو هاو قا ضاق لاو بجي مك هنزخ نم قو

 0 ل | اماف مدرا 00 اوعدو مدرا ادم اودخو منش ام هن اولمعاف

 ضوو . فيسلا ىلع تضرعولو اذه ناك ال هللاوف ىدب ىلعهنم

 نبا ىلا دعصف فرصلا ىف كلشي ال وهو هرايط ىلا ءاجو هعم ناكحو

 ىتقرعو تاوملا نع تمفاد الأ : لاقف ريزو وهو ثيدحلاب هده تارفلا
 قيد مم ىل ةليح الو فور دلل تان 1 ل 0

 ايلف ردتقاا لا هتكشف ةديسلا ىلا ةيانمررقلا ةلامرلا تصار نا
 ةروصلا 1 كيك ك3 ف 210 طاف لاو وما مون فذ 5

 ريق دما 0 كيم .:.رادتمإا لاقف - ءافعتسالا ىف كوفلا ك5 لك لاقو

 نيلوقت هباوص )١(



 م١ا١ا  -

 د0 ا زب قر اذإ نم ةروضل ا هقروط كرشت ون اذه لثم يف

 ىضاَقلا شايع نبا نينسحلا وأ ىتثدح . هفرصف اذه نم قرأ ءاضقلاو هيف

 : لام لجر هيلا ماَقْف قيرط ىف ىضاقلا مزاح بأ رباسي ناك هنأ هثدح نمي

 /1 2 ٠ نر ءاضتلا نيد كديلتت ى نماقلا ابحأ كءازج هللا: نددحأ
 0 20! ضاقاف كوت هللا كافاع تكسا : لاقو مزاح وأ هيلع حاصف

 وهو الرس مث : لاق . اهقوف ةاضقلاو طرشلا ا تايطا دل
 00 141 وأ نفل ام - لاق + لضاقلا اما كلام" تاقف ةعاس مجاو

 دف ةئإ ىرمعل و ةعاتصلا هدته تاطيو نامزلا دلتف نكلاو ادهم ممسأ

 نوجاتحم سانلا ناك امو ظبرّقتلا ىلا هعم ىضاَقلا جاتحمن نم امف لخد

 نأ بحأ الالجر 1 و نالف دات تح فيفع ى ماعلا نالف اولوقت نأ

 2 نأ كلا ا 4 ع و عنتماف ؟ :لحللا 0 اا

 00 9 نانا نسل 1 ردح الا ١ كا نيش وأ ىتدحو

 ان ان نل ممتجاو هيلع ماخ رم ىبأ هيأ ةايح ىف ةسائر ةنيدلل
 0 اا ا ريعاو راسقلاو دنطاو دورعلاو ةاضقلاو

 | رهصلل ىمت مم مهف 00 لاقر هئم اوراسف مالا هيلعو 000

 0 مي ا هد دعا ؟ ناكتنألو مهديو هنيب ناك

 وأ هام آن يك ةوبشلا . نم خيش انعمو ماح لا نم اي كلا

 0 ل ل مضوح زاتجم ال انكم أ هتسناو+ نييينحلا
 .هفلس ةلالحو 7 هتسافتو هلضف مم ىتفلا اده راقت 0 و نيسحلا

 نأ عم تبكر دقو ىدبعلف اذه نم بحمت ال دمخ ا : خيشلا هل لاَمْف



 هه ا١اؤا/

 ملعب ال ةيمأوأو تارفلا نبا ىلع ضف . هيفالتاو هيلإ بوكرلاو هتازادم

 هركسم ىف يكب انك جادنك نبا ىلإ كلذب ٌثاطلا ىلع باتك دروو

 هيدي نيب هاشمو هيلع ضب هيلإ سرقت املسم ءاج دق هنأ ردّقف ةيمأ ىلأ ىلإ

 ماقأف ةبشملا تحت نم نجسلا هلخدأ ىتح ريك ىنني هراد ىلإ قيرطلا لوط
 الو 0 ةبشكلا تحن نم نحسلا لخدا-ضاقق عمسل و تام مث ةدم هيف

 نيذ ًأضيأ ةرازولا تارفلا نبا ىلو مث . هاوس نجسلا ىف تام ضاقت
 هلع ىررج اما قّرعف ةيمأ ىأ نع لابو ةمئاصو هناصأ, ن1

 :اولاقذ ؟ هّمح هيف 0 دلو هل د 20-5 لاقو كلدب مغ اف هبافوو

 هما رة ل لا ا هم نا

 اذك هتنثا كتناكوز ناهغونا 7 لاق :٠ كمسارام“ لمد مالسس

 تارا ا الا نيب هفلخت قرف ملو ناسغ وأ هتينكو

 اديهدإا كوت هدو ف دلو هيي ىاةيمأ ا قب ادا ”ىلع ريزع

 ىلإ هفرصو هيلع ةميظع قازرأ ءارجاب أو ليزج لاعب هلصوف ؟ ءاضقلا

 ..تارقلا نبا.سمأ لاز نا لإ اهذخأ نكد

 هعاج نثدح : لاق ىضاقلا ىراخبلا ورمي ن د ص وأ ىنادح

 ءاضملا لبنح نب 1 8 دلق ىضافلا ره 1 كايكاد اعل تاع نم

 ةقتم ةاراق ةابطقلاب ايلثم قبلن ال تلاعاتشش .هدنع ركاذو يللا -
 وام نوكيب نأ زوج ال لخرلا ادهن لثمن ا :ليقو كلذ 7

 ىدنع تخص ام : لاف .. هفرصت الف الاو كد حبص ناك ن اذ احم
 لامي نأ هضرع لمتحا دق سيلأ : لاق ؟ لو : ليقف . هفرص نم دب الو



 ااا

 م1 0 ابك نالغ هيلجر ىفو فيفخ ءادر هرهظ ىلعو رزبم هيلعو

 انو راوطألا يك 1 || ىضاق وهو ةحورم

 0 د2 2 كولا فانك نأ نح 0 كد لاغاو

 هقبس اعرو هيلإ سل ىجاسلا ايركز ىح ىأ ةقلح مضوم ىلإ 0

 ءامدقلا امهءاوخإو امهاربأ امهلإ عمتجمو ناددحت اسلجو ىحب وأ ءاجو
 ليلق سيل ام حزااو ثيدحلا ىف طاسبنالاو ملاختلا نم نولمعتسيف

 صيقو ةميظع ةوسنلق ةرصبلا ىلع ةيمأ بأ "”ناكو رافصلا ديعس 'ىجنو

 ىنع مت : هل لوقف رومألا ىف هنذأتسيو ءاضقلاب هيلع لسيف ناسليطو فخو
 ىلإ مق ءامدقلا ىناوخإ ةيداحع ىنذل نع ىنعطتت ال سانلا ىلع عمتجم ال

 0 ةمسر عضوم 8 عماجلا ىف و هنم دعبلاب سلحبف كيعس موقيف ٠ كسا

 احا 000 سائلا دع هردق نم صغر كاذا ناك امو سال نيب

 فوقولا ناوبد ناكو هلثم دبعب. ملام لاومالا ن ع ةفلا نم لتساو ةاوص
 صصاالا اودروب يدادادشف كلا ار + ايش امان | دارأ اذاف دادغس ةرصبلاب

 © 21 01 اي ةيمأا وا لقنف ةقيم سائلا قجلف ةردضملا نم هيف

 ىلع هيني اذه عم ناكو ةرصبلاب ناويدلا قبو ةنس تراصو هل ءاجبلا نكت

 جادنك نبا هءاج اذإ الإ ةرمهيلإ بكر الف ةرصبلاريمأ وهو جادنك نبا

 هيلإ دفنتو هيف تامالظلا عمسلو ل ف جادنك نباىل اع ضرتعيو ةرم

 ف تارفلا نا ىلإ ياكل هدب نم جادتكا نإ جيو رنا اضاف

 ىلإ راطضيف ةعاطلاو عمسلاب لا قعاوصلاب ةءوجالا هبلع درتف ا

 فلخم :. ظقسسا هلعل (؟) نايئاتك هلك )١(



0 

 0 ا زارت ناك هءاف ىرصبلا ىنالفلا ضربا

 ةرازولات باو نإ ةراتسالا كاف هل لاق : رار 1 كإ راح نم جرخو

 :لاق . ناطالا لامعأ نم امش قدم :لاقو كب لأ نإ

 ل اك هود 0 ماع كم“ رتل ككل
 "لاق .'ءاضعلا كرلق أت لاق تشع ىرخأ ل[ ل ك1 م ا

 ءاضق هدلقو هيلإ نسحأو هل.سهو ةرازولا ىلوو جرخ اساف . تيضر دق

 ىهنم رخسيو هب ىهلتتو هبعادب ناكو زاوهالا روكمبسو لعتاوؤو ةرشنا

 .كلذ نع هرقو ءاضقلا هالو [1ذ هيلإ هدب دعو ابلبقو هدنع هراتتسا تاقؤأ

 هملع ةلقو هسش 0 نأ داران هلاتخ 1 ! ةيمأ وأ ردحنا مث

  فوصتو َث دلال فعف هن لمحت 'ىثل كلذ لصبو

 عيمج كلذ رتسف ةرادلا تارفلا نا تالصو قازرالا ىلع رصتقاو رقوو

 : ىرصبلا ىتارطققلا هيف لاَمْف ءارعشلا هلوانبو هنويع

 كح ارا لم لاو اس ىهدلا ثبع

 تكن أوه ماو لك نامز نم ىريدع نم

 كيتو اغا الو وى دات بانا
 ثدي لمع انإو' <! فم نضر الات

 هنو رصن ناب فورعملا ىضاقلا دمج نب ديبع ن 5 نيسحلاوأ ىندح

 تنكو اندح ةرصبلاب ءاضَقلا هداقتو ىنالفلا ةيمأ ىلأ مايأ تنك : لاق

 اري ا كاذ ذإ ةرصنلاب اندنع رأ 11 :قاو َكاخ عم ع

 فنحالا ةعبرم ىف هراد نم ةيشع لكىف جرخم ةيمأ ونأ ناكو نآلا هندش



 ١5و1أا-

0 
 ا ا

 ةسايس ماظن نم لحنا ام لوأ ناك: لاق شايع نب نيسملاوأ ىنثدح

 هضم عضو تارقفلا نءا كاف ءاضفلا سايعلا ىن مانا نم هاندهاش اف كلل

 001 تضم ان مهف ةونأ الو مل عال" تا ف

 كلا ٠ رعالامل نمل نجالك ١ هداقتيو عضنت تالا

 نافع الا سانعل ا تأ ةرازو نلف نا لإ ةعاو نيثالثو فس ةنسف

 امو هلع تنداتسا دلو 0 طوقس ةناغ ىف ناكو تناكلا

 ءارو نم هل لوقت هتعمسف' '. بابلاب شايع نبا : لاَقف هيلإ باوبلا ءاؤ

 دملا اده ىلإ ةرازولا غلبت هللا هلا هلال د فاك لخد : رتسلا

 بحاص اندح نءاالإ هيدب نيب سلو 2ريال

 00 هيلع سانلا عمتجم ناعم 1 رقدلملا عراش ف تر ىتحو ميرلا

 : لوقيف . هسأرب 'ئويو من : لوقف ؛ ًازازب نوكت نأ نا روتعل : ةارعلا

 ادة اةيع فانملا ددعيف ل اا ركب نإ تفل

 اهلا وق 1 علا د

 طوقس ىلتو : لاق . سانلا كحضبف دارقلا ىدب نيب نم ودعبو يصبو

 0 اانلا#  ةلوذ تالاف دهاننا4 لإ اهروتص غلبو ةفالخا عاضتا ةرازولا

 هإيإ هديلقت ءاضّلا نم تارفلا نبا مضو لوأ ناكو ءاضقلا سمأ لالحت



 ىتتعاف تعحر الاف

 كورا ل تيس
 نلف قلك نانا كم 2

 تكركن ا دادس كا

 نودعبالا 5-50 نا نمد

0-3 

 ه رشا ا كانا 8 تل

 ع هف فقلت دادو

 تيك

 الف
 هريجح اد كب 0 م ولف هاا اذ كلل كل

 قبح ىف تنك ام ركحشأو

 30 تكي يلا

 ةوهج كت تدعي

 ع

 اي ا صقن نما

 قوف كنببو :ىنبو
 لكحو ةبرو

 ل اع تبدا 00

 بثك نع نم كوعدأ كلا

 هادا هسا لوا

 0 0 ىتربغ لاو

 د ا ا كام لحأو

 لف ةينيمل ثارمو كانه هتف لاعو هرسأ ةفنص ىف هلو ءاغببلا لاق

 ريثك جوف همس ابو رلبألا ةقس وتود 7 را

 راح اي دراولا و املا قبسي مل ةعرتخ ناعع رد

 ىلاعت هللا ءاش نإ

2 

 اة

 أده دعب كلذ نم



 سا اا

 اصوصخ ىب 7 نا ىف 2 لوقو هيلق نم هئاكمو ةنلع هيلع هدحو عم كِل

 ىلا مفادتت مايالاو . نيكل ا لك لا اا ىقان عدأو

 . كلامو نيس ول ع فيا ْق لو دا فيس توم ليبق ءادعلا 2 نأ

 ا فاصل 0 م 'ةلودلا دان نب دمجحو نمار ذ وأ هيف ح جركل

 تلا دنع نب لع نيصخ ىلأ ىضاقلا نب نمحر ا ميلا وأ ىضاقلاو

 ندم مع حرخو .نينسي, كلذ لبق نارح نم 5 000

 : 00 ف وعلا نم نسخ لك سار ه ىب ا كا مظع ددع

 لن دا و تتن ا ةناو اةنع تورخا انيس ند

 . 'قاسارخ سحاص هيف انبتاك ةلودلا فيس ريم الأ ىلع لاىلا اذه لقث نإ

 كلذ ءادأو ءادفلا عوقو مورلل نمض ناك هن ال لوقلا اذهب سارف انأ 0

 0 رادو نهأ هفزد "نأ نموا ةلودلا تسيل اف يظعلا ل
00 

 اهل 0 ةهدصق 4لا
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 دفعا 6 نك 2 رع معا رقو ىدهلا كيلا

 : : 1 5 : م ًٍ + و

 مكعنلا َىئ كح عم 5 ةةما لق تاع 00 لا 4 و

 2 5 5 8 ك1

 5- رعلل 5 تك وعل و ََك رخيشمملا 00 تا ا و

 و ا 0
 ك0 يا داشقلا] رعوإلا د دانا فافو م داغتسلا ١ ىلع

 ايد 0 محا ملووا الاس الا »امر نكمل ضع ابو
 تحولا ل ترن هير لعاب م كويل عاق عنا وق

 ك1 تنحدر أ تتامللاو فر كس الك كسا

 كموقل كلي ناوددلا ىف 9 47 ص سارف ىبأ ناوبد عجار 0



 كلا ل ب

 ا

 لاع رآلا علب ام و تام وو سانلا اكنوا رو هلا قى تهوارحو هر 3| 1 هنداجتسا

 0 اكل كر 3 نيثالثو اعبس تناك هنس غلبم محا لاح الاتق

 هةيحاحو ةلودلا فس داوق د ا ءاجيملا ىلا مالغ أ"'هيوغرق ناكو

 0000 تا 9 لاق ل 0 9 قاعكاو 6 هك ه هات ىدح هلع لاتحا

 مبمظعم راصو . اذإب توح ةعادق لكو 2 داو دعب تقرتفا 00

 بلغف سارف ىبا ىلا هعاق تمضناو . الع ىوتحاو باحن هيوغ
3 
 6-2 0 1 يمال لدرا رل هالا 0 7
 0 سارق ىف لاتما هلاغ سارف وأو ىبص كاذ ذإ وهو ةلودلا فيس نبا

 0 0 3 000 الو سار هاو / ءاحو . اوحلاأصا ف ةلاطبا ارم اخي ترد

 ىأ ىلا ل اخ دم هتخأ ن ما وهو 0 نأ فاخي هنأ لو هلع رس هن وغرق

 0 نادل 0 وا ا د جرخو ىلاعما

 كج نأ
3 

.. 
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 راكن !للاعأ ا وا ل داراوا ل نكس . ظدخو + برح بيمع ثو

 راكيطلا ىف هولاتغا ًاموق هل بصنف هلتق ىلع هلمحيف هتخأ نبا نم ن

 ةلودلا فيس ناكو :؛لاق - هللا ةننعر لجرلا مد حاطو ه.وغرق هعنم كلذ

 ناعم َّى 0 8 ٍِك ءورلا ن“ ف ا هءاؤ املا هءاو لارحو 0 هراق

 0 سانلا 00 كة ا انا هناحأو هناماغ نم اسشن

 ل ا يدل 8 ءاتأف : ا هلع أهددعب مودا تالمحو ه 0 أ

 7-0 مور را 00 ءاظع 2 40- اواك موق قل هبدتع ها ةلودلا فىبسش تاك

 ةلودلا تقيس ىأبف م ريغو كللا تخأ ناو جروغأ فورغأا قى د رططبلا

 لصالاب هن هروع رق ) 0 ١
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 امو زاتحاف . ناطلسلا عماف رص وهو نشانلا قعدنا عفان 1 نا ةقانلا

 ةلالخلا 00 بع لع ةمعلاو مظع هل ىكوم ف

 1 2 هللا رك ذل مهمولق مشخننأ اونما 00 0-0
[ - 524 

 كلن ا 3 1 3
 5 0 كل

 3 ا لزم .5 6 تاعفد أاهرر 0 78 1 ب || للاتذ )» قام

7 
 قرف ىتح جرخم مو .هقلح ىلا ءاملاب رتتساف ةلجد ىلا هلا ميج

 0 1 5 : هج ا
 0 لحو قابلا ىدصتو 5 ىحقو اهدرو 4لع تناك لولا ا اف

 هرب عم سو ايعاقر ءانلأ َّق هأرف لحر زاتحاف 1 عيا بسمسحوو ةيهذم

 لالا املا ءطقاو ا هلق م مج درحو 1 اللا ا رام و اصيق 4/

 دا لع كلو ىف ةمالك راق“: 1 00 هلك هب كلسفن ىطت ل ناف

 لح جا وسسساا أ ى بر 0 2 بأ 7 إ 8 كا 00 هل كان ا رب كك و 1 5 دل 2 هس نا

 ناومع نن 3 | ءالعلا ف ُ ترا ا 0 ناده 9 كا نم

 2 ةعام 0 2 و 8 0

 سصهاط 3 5 كم نسحا أ (ماعلاب ا (-] سو ف و ١ ١ قلخ

 َّى اهله 7 صال 4مهأن 4.سورفو مهاظو نطا نسحو

 عم هباداب كذا 0 و هقالخا ضو هردع>و هكنع هللا ىحر اكل ودلا كشف 07
 ا

 0 ا دك وو هذولا تاق قاتم فيو عتاب
 < ّّ-_ ع

 او | 5 4م قنف ء ءاحب بلا رفلا ولا هب 5 ا امال هراتخا 7 وم

 يا ا 000 لع دض ها هش لك ع قمفاو



 تا

 1 عا ىثىالو ملو :تلقف . ةنجلا عادا هيد لالا هذه

 كالا تمد ع 0 دحاو ىرو سا ىر# ل باسملا لمأ

 ل هنع ايدل هحارخ ىف ةلطابةدابز هتمزل دق مولظم لجر ىف ل 51

 ع ناكسسلا ]لام د قر عع هيف بطب لإ ىديف باشا لا

 ' عداختال هللاذإ مساقلا انآ اب : لاَقق . 0 1 ا ولسا

 .| ؟- 2
 ىَص

 ريوا زيلا كن وتو رشعلا 0 3 5| اذهل نوديزنف نوجرخيف

 2 ِِء 5 8 ! "ن0 2-0
 2 درا هأ باويفل 6 جرختسملا ا اندكل و كي ناش لمعنو 9 د اهاطمستف

 ل

 ؟كادحر ىلعتلا د تققد الإو ديطا دنع امو ١ اذكو اذك ىفلاملا حب حصين

 ىلسر لاو ةلاح را دا ثدف ج 6 تس رح 3 لاق 3 عل 2 3
 ا تح |

 10 3 0 م 2 : ا
 هأ تلق اداو هأبم 6 5 ل 1 1 اا مهصل و برص و نئحتسملاو

 ١ 00 ٍِء _ ع 6
 ىدح ةيلاط هأ ندا 3 اذاو كرم نا )ِإ هيلعا اع : هرخآو الحر قلطا 0

 5 0 6 ١ 5 ا .٠ 1 4 ا 5 ع

 كاملا هنلا حرختف دنهذلا انثع نال لصحيف : لاق . مث : تلق . ىدوب

 3 لمعلا 0 ع 2 ىاف : لاق . معن ع كلم تكايئاف العبو كناود 0

 عدو كلاه تناف الاو هللا ىلا تت ؟ هعإ لمحتو همرغ نمضتو هلو
 ِِء

 رن 000 : 0 |. ت1 .

 >> ىلع 0 ىنظعي كضإَف 5 لاك كنر

3 9 1 | 1 - | 7 5 . 

 ب 00-0 > نم هلو هدد 4معا 0 يل 0 ِ

 ناكو ءارز رولا 06 براق هّنمعن تن كو ذاطلسل كاع 00 ذاك هناذ



 تكا ا

 ؟ ايس امو فرصتلا نم كترو كاك نالع ىنأ نب مساقلا ىنأل

 ناك هللادجر قل كتاهرلاا عال ع انآنأ فلاد تي 0 لاق

 00 رك دا راو دا لاك قا ىلا لع لازاف راها ىلا 1

 ونأ ناكو .هريدأ ىل هلك مآلاو ةلاعلا ىلع فسوب نب نيبسلا ن ء دحأ ىأ

 ىلا فيضتسيو جارحلا حاتتفا تقو ةمفد ةنس لك ىفزا 00 مدقت لع

 00٠) ل2 هرآى اوكي نأ مبمسر 0

 (0 0 7 الالب الو هرمز رنا اداب 0

 قم ا حاص ريغ ىلماعلا ناك اعيد اماعلا ها رمان ا

 00 م 08 رما هلك ررشام 0-3 ىلع ى 7

 ىج ىلا د اذاف ل وأ جار 13 كك دل .ولخل ال نك

 هحا رح ظافببا كعب كب ف للا ٍرظ و 3 عش هنعيص 0 ا رح نم 00 0

 فيضي ناك لذ ءازاب مهمزلأو موقلا رثآىف نذلا ١ وقلا ىلع هضفف رظنلا نم

 زا كولن ملعلا هسنم نود لع م ماد اب

 الا ملال 0 يهم دجلاولا ىلع دحلارولا مازن الم نكت

 حيحصلا رشعلا هتعيض نم جرخيف وه دوعبو . ههاجم جارخلا نم هنع

 .هسلم لهأ اهف مّقم وه ىتلا هترق زوملا لهأن م ءارقفلا ىلع هب قدصتيف

 هكارطل ادا بلا نفت[ تع لوو . ةلس لك قرسأد اذه ناك

 انآ ام "نع فاخم ” زعانأاب : هل تاقف ثدحتت ليل 00
 ا 1 د نال تيكر نارا 3062



 ىلا, ىو ذع: لالعكي ىخونتلا دم نب ىلع مي اقلاىفأ ى داَملا ىلا هيلع

 م0 و د 706 كلا اع 7 1 لج لا ل ل ل هداف ةءاكإ ١ ا آ
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 ىلا يع هرتضحلو هجرخاو هبط نشك هجر ا ىلا تا

 ىضاقلا ىل لاَمف هسح ىضاقلا ا لاملاب هيلع ةنيبلا تماَقف ىضاقلا

 لوسي 0 تارا وذو بجاو ريغ لصألا ف 5906 0 3 ىلع

 كفن همزالت 0 تانكم ١ دل دحلا وأى دا أ ىمانلا 0 ١

 تيضمو . ىضاَقلا بأن ىلع دجسم قهتمزالف . تش ه5 كياحصأ وأ |وا

 ىباف قد |١ هللأف ىضاملا هنانع 0 ا 0 : تلق ىديرعبلا قا

| 
| 

 : ا
 نم دح ويف ا موق ا | ىلإ ةديدق نا سدد ل نما

0 - 

 ْ ظ : 0
 نايس كام لصحمو ع لاملا لطيف دادغب ىلا م

 : م : 1 :
 0 1 0 ا 8 الا . كلذ َّق 7-02 ا :]| ىديربلا ا : اك : ىمعنت

 نبا نسلجاو اهسرخلا انآ "قدا ىضاقلا سيخ نم ةيرقاراذ تر . 5 0 2 2 0 1
 زر نام 0 هلع ةلعر 1 لكوأو م ىلا همزالاو ا 6 اهش دلل 26

 5 ترا د 7 7 52 ناك رباط ئذ دا8 ومواارع ا 0 ا ماقاف ايلااةتامن ذأ هينا | 5 1 5 :

 00 لالا ا ل ا
 هلع لتع 0 اسوي وشه 0 لاملا 0 لا تيضر كو 0 4ةسمقلا , كنع

0_3 

 ؛ليفأ يلق ككاو 0 5-05 !اسففا 0 أمسي 1. ىذا 0 د اخ 1

 ع
 ء .. 3 .٠

 ”ماط 1 دش ابملإ هم ااماف انهت 0 قلءاحو ا ف هنا ئدلا 0

 تت

 امص لاملاب تعتاو .مايأ 2 دعي ا اما م هعابض نم اعا

 دغ ةادغ اره ل 3

 ع : باوصلا لعل ) "1 0



 تا راح

7 5 0 7 
 مل قكصعلا : كاما. لال نلعو ديرا اع لمعلا نم نك تامق

 3 اهانمزلأ اف انسفنأ انجرخأو دلبلا لهأ ىلع لاما انطستف بادوج مالغو انأ
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 1 عا ل هربيغ ىلع كلذ ءازاب اددزو 4 انينع نم انصمو اكش

 انرظانو . هدئارج يف هب كلذ انلهو همزليام فعض ةديدق نبا ىلع تطسق

 انوبساحو ؛اذه باسح ىأى لع : اولاقو اومنتماف هانطسقام مازلإ ىلع سانلا

 0 ا ادهمزممل قاد حءاص نم :ةعاحال تاَمف . انور ظانو

 نم هل قي ام هيلع درأ انأو اهارتسشا ىتلا عايضلا تالغ نم هضبق ام ىلع
 دك تان لك قاكواي ةدانزلا هذه مازنل انور هازتنشا اه دخلا: كلذا دعي نع

 0000 اوبر هس ىذا هلاك اع ةراردم و 5: همكم قاض: كرات

 .ةتلصتلاو منا دق امور دعا كلذ ادد مكزو ةانعناك# اهوةتياةثام

 مسمع هتلصف ام ىلع طيسقتلا مرا نع وو لا ودإلا زها ةئاغ السان

 د هآ 5 1 25 ةدمدق نا لع تقكوو . ةنساح ويف نم

 3 رد عاد ا ىلإ | لخدف ىجءاح ذإ ةليل 1 2

 لا ديرب ام : :تالفف ىلإ 0 ىنتاعف .هيلع تماسو هيلا 0

 هته ةلغ تلفت ' هدأ ام ىعمام هللاوف كلاع اوفا و هطيسمتلا نم ىع

 قفديخأ و ةلابق هيلع ام 50 2 انما نيثالث ُهتْص رقأ و 518 عث

 لدمرو نقيس ىف كسا 111 اهتكرتو دلبلا لودع ةعامج اهذ

 املف .مون لك ىف صقتنو بوذب وهو هيلع نحملاو مراغملاو هراكملا سدأ

 م هاف ةلؤنم جف ىنع رتتساف ن ..دلا هتلاط هله رخآ غلب دق هيأ تناغ

 لصالا 505



 كاان

 تفكك نك 1 لاذ .ى هفرعو ريزولا كاذ دا وهو ىسعنب لع ندمك
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 ارم الامعا ىلإ حرطو تكتعانكمانيخ نم امال كاوانفإ تبحا

 كاك نط يري د 00 اس ضح

 كاسل ا "5 نام بصب

 طس وتف ةديشتلا داودر كحل وأ رصحو 5 مهملس رف ىولقتعاف

 ( خيم كنا راهو راراع 0 1 ا ملص ىع ى هررقو 0 حل أ

 ن ىلع ىلع : مافسلا ةاهمج نم هيلا امداف هراد ىلا ىدخاو ىع امض

 تاما ادع 1 اعا ىلاو هيكيم 4 0 هن رعق كم ىرصتلا ع

 نودسلا تضمفو رار د اللا تعج رف .ىنافعاف ريخلاهل تحرش: ةراو رد

 مولا ناطاسلا ثتكو . مزهسم هنا الا ةديدق نا نيبو نب ةوادعلا ىف ع
 0 ا 7

 0000 لشاام نورتخي سانلا راكم رإ زها

 هللا دنع وا ىرتشاو كلا هم ”تقرخو قانغ هف لاك امان رك

 ىدتع ه رع 0 و هل 6-0 فأر 5 ظع ا 5 مر ١ هسفنأ ىددر لا

 انف ردت و ى رتشا نميف ةديدقنا ىريلشلف ) ىلع صم كنف ملا كلذ ناكو)

 0 ابيل ةدانز اتمارلال ناطاسلا تكس عايضلا ف

 سانا ا يمواعالا تلقق ؛ ةدايزلا ىف لمتأ فيك : ىديربلا ىل كاف

 0 جاتحاو ا وعنتمأف مهمطاخو مهعمل ٠ ديم اع رإبلا لهأ تعضاوو

 كلذ ا كريغ اذنه افي لاف ىف الث مهطبخ

 لضالاك
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 ك0

 حت ع

 : ع تخنر الو كا ا نا ساو 0 هئلاغلا هنا 208 |

 تغلب 50 ةيكنلا نت تع دقو . رو تنكر 5 ناعلا لاف توصف

 ىنفعي ملف ٠ نك( رضا نأ الو يما لدي نأ نرطتالا ديحا ىلإ طبات نأ

 "0 0 2 رص هدايا لع نايفلا حد قلاطو ةدشلا فتاك

 ف ءاذ 5 هديدعلا مح 0007 انا ىداخشإ ّق هلا ةهديدق نءا م

 0 لدملا 4 امحأف هعم صوخشلا تفوختف . لئاه ا و رابط

 همداهو 00 ما ضمانا ف ع 3 الع مطقاو هاكملا ىلع

 هل فاقد 5 ىدتعو 00 مرد فاد 7 ةسمخ هيلا تلمح و هتفطالو

 كلذ ن 0 1 جرخأ مث هيلا جا اا اجل الا

 ةنايلوإ المو 0 دداو 000 .قاتكو ىراسأو نروح تامق

 :تانتفلا وحرمت و كن اا 00 ريخ هفرعم ن م مهاوعنماو هنانسأو

 نام الع اء ااراخ اكسر ةعقرك لخلل تعا كح حر كارا

 ناك هد فال 1 ةسخم ماسالا | |.دلا نم 0 :ىعم سدلو ليلدو ىبامغنم

 اللا ار الا ىربخ كرفان تاوعدلا مداخلا ١

 ا 0 ل هبال ىلا ليختوف ءانلا قيراط فر دقو نما كياتف

 هللا دبع نب 00 ىنأ ىلع ىس ا رطو ا ملخد م دادغب

 ا قل ا ٌ رضصلو زارعلا 5 مايآ ةبحصو ة 4م ا 0 تاكو

 |١ (  0مرا املعل 0 0

  8قرصت : هلعل



 ا

 ع حى

 تدق أو لوضللا هت اسو هنلا تيدك و اهرع راند فلاب هين يال

 زاوهألا 0 7ا تنك مايآ دعب ناك املف . ةدراولا بتكتلا هيلا

 5 ملط دق 0 كس ذاق اكد سان ثلاهواح 1

 نالف : اولاّقف داعف ريخلان ناس از دوو سم 0 نظو عابراف

 يلا : هل لاق اعيتحنا نقسادسلت هم ناو رابط ىق نيف“ ةدقلا لماع

 الو ىنفرعي نكي ملو لاق . ىديسإب وهانأ : تاق . نالع ىنأ نبا درأ
 نمو لماعلا ريحنو ةعاما ق هوف ىنعفرو ىىضوم نم ىناقأق 57

 اقر دنت نك نك هاك لاذ 1 اذ .ةديدق نبا سرأ ةللانر

 ةعاجلا تابقأو « سمتلا اذه شيا : لماعلا لاَعف . هلسن مساقلا ان اب: ّك

 5 رك ىلا ضار وه : تامف ىحزاع

 ملص ام ايادحلاو 1 :"لاو قالا نم هلغلا كن 0_0

 فلأ هللا تلمحو ثااثلا مويلا ف فرصناو .دغ ن م نامضلا "لع دمعو

 0 11 قى ةديدق نبا تلصحو ار ا راند

 (١)س

 اع ساو لماعلا اذهو ابتاكو ةديسل || لع الام هتهج نم ةيوُو هم ىلع

 اثيش عابو ليقثن ارد هكر دقو هرادىلا روبش دعب .هتعلط و .همدرص و لمأعلا

 تقارشت و [نائملا_ني تاراطاو ::ةشق كدا ههاح 7 هتعيص نم

 . مانملا ف خيشلا لاق ام ءاح دق .:.تلمف . فذ إل فرش حر 5 ةنسلا

 هلا تاكل : الو ل اعلا و فراصلا دنع اهب

 انه نامل ف هيف هحداف ردفلا كلذ ترد رح ىبت دعق ةساثلا

 يا

 ىلع ينمزل ام : هلعل 6



 م

 ىحع

 ىلع مساقلا 06 فرع 0 05 0 ءاك هيلا تدش أذ ايظع

 مالكب لجرلا ا م ةدكسلو ه هلال ناخد ب دش نبا

 .ةبش ام ريغ اك ردد تا دع تف اادك نأ# لاذ "ىلإ داعذ ظيلغ

 ىنع هندام مسل 1 1 كي ل ا لا يملا عل

 هعاقتاو باسحلاب هتبلاطمو هاستو ةديسلا عايض نامض ريغ هسفن ىف هتذأو
 ةداز , ىحاو ل ناك تيطخو ةديسل "اك ل | تكف ههراكم َّى

 ىلا لسين دار م ةديدق ن ]ا هدر ام نسب قضت ىف اند ىلا نقل

 ا دع لا ناشف 5 وأو هيلع باسحلا جرخم اع هبلاطأو هيا

 عايض :تلقو تممتغا ذقت نيل ةرضالا دصاق جيف عم باتكسلا تذفنأو
 ةوادع لامحا ناكو ؛ اذهىلع ىسف تلمح مل ! ةقيقملا ىلع ابلصاحف ا

 ناظقيلاو ملنلا نيب انأو ًاركشم ىسفت تحرطو . اذه نم رسيأ لجرلا

 لخد دق ةأضملا ىرب ةيحالاو نا 0 م 0 0 ىح

 1-00 لايف 1 فجو ةودقلتوا قرر ناسليط هيلعت للا

 5 هيدزام لع نامضلا,ادنه-نم..ةنسل وأ مبرتس 5 اذه

 ا ا ا

 نإ رك الو 2 ردعا هثلاثلا ىف حجر و ة 0 0 9 07 را |
 3 ..." ا ب 00 -و 55

 ع

 له ل ل أمحعتم تديثناف : كل هدغ و

 اللا رد و كا انف نانا بف ترقق ٠ الا! الاهدل نكح
 ا #
 0 لا اد نا ابتك دادس مالا در دروب ييريشلاد |

 روك محلا عيمج ىل اع فارس لا مهل ناك ل 0 أهط ىف بتوكو

 6 " اعزامذلا دمفعو 3 ةد.دقنا ل ابمودمتل لص اوب زاوهألا
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 6. 5 . 2 207 2 كا ا
 ءارذ ةملد كنك : ميت ءامو ها بره تارخ داح ف تايف هرافسا

 5 5 نامل ا دس قر 3 كلد فر 5 لح لو 00 مضوأل ناكو
 0 لاح 5

) 7 
 , اع ه4ح رش

 اكنخأب كاع ا[ 0 تح : لع ٍ متصنام# ل . ءاأأ اع
 2 02 ى

 مم ملط قا ةمنه تر ِِط هر هعاسلا لا: كنف ىلع هللا
 تع

 هب
 سلح ىقح ءاحدق ٍقيرَع قدرة ءان ص را لا :

 قا
08 

 ٍُق ا لحفلا رص كيم برفق يلو هدصوف 4 حاصو لحرلا هأ ىا ارتو

 نم جرخ دق ل حرلاب اذاف اصاخذ .ءاملا ف هفلخ هسفن عبسل || ىنرف ءاملا

 ةاده هس فدو ىلع لييدنم ع نم جرخأ مت هدب دا 6م ١١ ءارو

 8 لخد لبقاو مسلم عاج ق.ارسدف .ةدقاند 1 4سراؤ:ةق وح ءارد
 2 7-7 ا 7 و 2 2

 ع ١

 وشهو هش فعصو 0 "1 ف وح لخد 57 4 2 ىدحأ ءادأا

 ىلا هحرخ اف ءانأا"ق هر 7 . يلتتو هرع نأ ىلا هلت كأم

03 2( 

 فقم افرع عصا ومو همحشو هو دبح كتف هراح خاسو كك |
-7 
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 9 . ىعمو ا 1 عايسلا َّ اطصا أ اذك ميشا : ىل حاص 7 : نع

 6 ؛ 6 ل 7 هللا كمع عناق وبا ا -

 0 ةوادع هذيدق تيارت ا نيبو نب 4. قرات 0127لاق ىدلاو اح

 0 فو ردتفملا م ا || عايض داعتعا  قاطلملا ع فوت نم تال
0 

 ت1

 010 0-0 علا 0 ىذا اذ اف قفص رواخال

 56 0 لع امو ضيمف هيلع ترصف ىهاح لاطبإو قعيص

 ن* عنم روس هبش هنم لعجيل 0 قوف هضعب بترو هدضن 0 ا 14 ا

 قرح ةلك القوز نضألاب اذك (؟)اهبلا لود



 كك

 ءاملاب رّمْخا جزع ناكو درق هعمو هل رمخ رفاسي رام لّئارسا ىتب دبع ىف

 غرف اذ ههرضيف لمفت ال نأ هيلإ ريشي درقلاو رثعا رعس هعيبيو نيفصن

 هيف جرخو هعم هدرقو رحبلا بكر هدلب ىلا عوجرلا دارأو رفا ع م

 درقلا حرختسا رحبلا ىف راس املف رثحا نك نم هعنج ىذلا 0 هنأ
 000 1 أ ى راص يح ةنماوكو لقدلا قرو هقحزوما نم 5

 نيفصن ماردلا مسق ىتح هبأد كلذ لز للف مردب رحبلا ىلاو م هدا

 ءاملا هصح ن 5 امو هيحاص هي 2 لا ىلا هن ىر را ةصخل اك

 ثفاحلا "ل م ع لقدلا نع ل 0 كلبف رحبلا ىلا هب ىر

 ف دلل 7 دو هلع بوق ناد لجير لع هلا ناك :ةلعيرا نأ 42

 ىدحا لعجو ب هدداو هدعم 0 جرخأو هتسلع ضعف ءارع

 برش هنرق ىل رة هلق ا هعرغ لجر ىف نيتقلحلا

 اهروس باب هب رملا هدأ قلغو ءاسألا 0 اعل ا عضولا وما

 نال لع ياثرخ دعس قى اناق هيرفلا ل ١ دا ى اذ انما حف 0

 ىلع ضيمف ناك مهو عبسلا ءاذل ةيرملا

 فحل نم عبسلا غرف ن ىلا هلاح كانت لت رف بص الر د

 كقعم 0و 0 هم نودملا 070 م عم و ندلا

 يك

 در>و هضسرتماف نيدلا ا

 3 مريخ 52 نملاىلا ءاحو هذق 3 لحزلا انك دسصلا ىف مرغلا ةبكر تيهنو

 : كلد ههحول راسذ هدف اولح حو حلل

 صعب ىف ف الحر نأ رايس نب دحأ ركب و ١ ىضاغلااي تادح

 هب ةسقنو هع رغ دبش [ 00



 ل

 ةقدصت ةعدما لاهي نطلصتا ناسا رج طلع كاك نال ت5
 ىف حرطف . هنم ىسسطات' تاقف د 0 ريش

0-3 3 

 ناعيرطأ ناتج ب فس سرع ع
 كفر راع قالكيو قتدعو هن 0 بهذ زول وه اذا 00 هم

 :لاَمِف .هيلع هيددرو هيلا تكلا هتمرق 3 5 ترظن 0 ناك انو ةيييفع

 ةعدب ىلع هتقرف اذك ةحرابلا عا داك ام مي 9 اذه شيأ درانا

 5 ىلا تنطق - كا د كتم هل 5 هاا 3 0 0 ُل 2 كا ِ .راوجو
 حب ب.

 ؟ دشو ل لمحأ ةقيمملا

53 1 - 27 1 5 4 

 ىدب 0 ةورعىنثدح :لاق 9 0 0 هللا: دنع 0 7

 0 0 : لاق : عصاوم قى ند داك ١ 0 : 0 درملا

: 3 2 
 تلقاق انآ دا مم الاخ ١» نيبو رس 3 سانلا قرش و فيسلاب
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 0 ١ هي ا 500 0 5

 ةموكلا "لعبدف كانك ءاسنو ناكل كردف هلت ل

 توكرلا هنم درو تلكتلا مط. ناكد رتل اذاو (هنم.نوكحم ار

 اهتيعدتسا بلكتلاو درقلا تبأو اماف . قيرطلا لوط كلذي هسفنل لاتحاو

 ةقاكلا مآ مليو امي نجف ) لاه تبق« انهم سانا كاسح ل
 تح

 الص: كيس تناكف هرد نامل هيلع [عتعف هءيلعاضعس قف كسل
 تت

 ناك هنا ةننما نا, تيه: نع عد دليلا نع تحجرخو تقولا ىف ىلاح



 تا

 ا ا ناك نع او هارألا لاءاهدنب كتكا اف

 تغلق نارقلا ا ا لا تيك لوق أاده هيشلو . ًاعيط ل املدب

 تطا:ف لطف لباو امصي م نإف ( تدارأ نكت ناو ) لجوزع هلوق ىلا

 .امهق لباو اهصي مل نإف تلامف
 لط لقت لو هرك ذ نع نينمؤلا 0 0 6. ا 0-3

| 

 0 0 0 ' هوساو

 مو كاحور ىام اعأ الو ىحور ىف ام ملعت دو فارظلا ءاسنلا ضعب

 0 تانلحاو ظرلغ هور 1

 ا 0 نم .فظأ تأ

 ةيراح ق دْشع دادغب ءا 0 ناك امل ك2 نأ | دحاو ريغ 0

 مفريو ائارمث نع ربكت را ب م م ابع ل نامقلا ىف

 001 ا واكو كا لك يطع اه رصخو 0 حوبب نأ هسف

 هحو كس امو 0 هل ف كن اكو لاع هيلع مان ىدنه دوعنم ادوع

 06 رد 5 نب رشعو امس عسوت مارد املهالمو هعلقو ذاوعلا

 007 / ىدادخلا لعاشلا نا فيس اييلعأ نما الد ةرجلا

 را ا كك الالد راض رشا الف ةعبمج نااعتق اللج الاه

 ضعب ا داسفلا ىف هلك هففش لب ايش هعم قس نك اقفل 00

 ءولمم ناضمر ربهش نم ةل] قف ثدح وهو هنار ١ لاق ةرصبلا خويش

 هدا ةرويشألا ريبلا ةعم كاذاذإ كتناكو ههوردلا هعدب راد ديرب ملا

 01 لص هل ةريثك راح الو نيشللاو كيطلاو ةقاقلاو» نيا



 د

 لجعملاب اذهىمسن نحن انكو لجعملا '"”هومس ماطفلا دحيلا ةنس وأ ةنسلا (000)

 ىق توع ى ءذلا لفطلا دح للا الا لمعلا اذه ىف هن غلب ال هلاح نأ ىنمع

 ريبغتو رابدالا نمهللاب ذوعنو لحعملا هنومسفا ءاسالل روشلاو هناا 000

 اباتك ىسيئر ىلا ىتقدل ةنحم ىف تيك دلو . ركشلا ةلقت اهشاحتاو منا

 الوم رشمل بتاكلا نلاغ ىنأ ةمدانم ن تلاد أع قلعت لصف هيف

 : وهو انهاه 00 هلا ةنحألا كلت هرب هلوبقو هل ل 0

 لفسلا كدي ليولاالو هت كفو رم نع ءانا نا تا

 كلاح 1 دوو | ةلعو دسم ع نإ 0 انلعلا خم هلع تناك

 رم كل حاصأ ةافول تناك اذا كفوو كا ردها هال تالا

 ا كرا 5 كلو كلع ا متخو ديعإ اومسو ديدم
 , 05 3 2 2 . 6 .٠

 .اارق داوح بيك عيمسس هبا كيلقتم ئرخالا ق نسحاو كي رطضم اف

 ا 3

 را ع نسما انا كاز كم ف ناس الا را كح

 هما مضروب ىف تتكو ةلودلا يدا نأ تالنت ىأ ف نال سطو
 ع

ٍِِ 

 «ةليمج و وما» ف وك نأ ١ حاصب عضوملا اذ 1 تاَقك )) هدم 0 2(

2 _ 

 |نأ و 00 5 أ سة كتص #7 لاف هه 0 هظفأ ىف هك 0

 03 ..| :5 0 .٠

 كك وهو 0 تلص روف ) هايم 1 (( اف باغ ىلا نك هعقر لصوملا

 .٠ 0 1 ٍِء .٠ . ٍِء

 كي َ ٍ اع امعلاطم ىلا جاتحا امي ةعقرلا تناكو امروشم نعالا
 - - ع

 رادتعا ىلا هعم تحتحا ادددش رك ةليمج ىلوق لع

 ةنيمس ىنعب 2

0 



2 

 هنع هللا جرف مث رهش وحت اذه دعب هعم ترتتساف. رانيد ةئاع ءانغ مو.لك

 مويلا لعجتل سلجا مث : كاهن ندعلا + تباعا دطتلا الغ هلال كيحلعو هلو

 1 من اهنم اببرق قفتأو راند ةئاع انايق ةليللا كلو مويلا كلذ رذِخ هلوأ

 لاملا كلت ىلع انسلجو نملدب هل رضحبف نيلع نأ الا نجرخم نايقلا عدن

 ةبك افو بارشثو ماعط ىف قفشو انايق راند ةئاع ةليلو مو لك ردك

 21 تال ىف ىراصتلا وايل ءاقللإ جاتحا | ا ناكواب ماثم بيطو

 8 ءانملاو هلا ىوتسي امو ًايشع.وأ البل دنؤسبو فرصتو تكرو

 اا كييف ور نا كاؤد وع: فئاغاوعو عمسنو لك أ 1 ما خبطلاو

 انأ تير دقلو . ًاموب نيثالث نم رثك أ تناكو همم ىراتتسا مايأ دع

 ىديربلا مساقلا ىأ مابأ ىف ةالكفللا ةروامو اني ئرجالا كاع ابأ

 550 ماأ ىف ةكلم دق ناك هنأل رشبم همالغب ىنأ ىلع 1

 اهرد نيثالثو ًانهرد نر نعال موج انفو ربل هداغ ا سقما

 هاك اًؤِف رشم ىلإ ئىجن وهو مرد ةثامو اههرد نيعبس ىفأ نمد

 ا هيل امنع ىراوشامل انكللا ةلادب هل مد كو ديف راك

 مدا خوا قوطلا ب امه نقف هلا ف را تنك نيلظنو ةغوقوض .ةغارالو

 اينملو أ ىلا لخدو هس انزيلهد ىف لصح اذاف لعنم فخ هءمو هفلخ

 ربشلا ىف ريناد ةرشعب هفيرصن' ىف لاعلا ضعب 5 بطاخ نإ لاس

 اان نك وسلا للقول ناس دامو كرون

 ا هر اكل اعئام وأ راندي فال[. ةريدعا همم و همم كيلا للا انيذتحلا

 نود.روبش هل نا | نمل تام اذا ءاسنلا لاَقف ؟ اذه ىعم مهلا تاعف لحعملا



508 

 نيش لاق# كّمم يف هذه قاع .تةععدق كارأ.: ةروك لا تلات

 ا ىتح مانأ دا كرم انف اب ماا رودامدتي !كلاك مهرد كلذ

 كلذ دب هل هللا عنبص مث ايفاح ىشع ابقوف الو ابنت صيف ال ةبجم هتبأرف

 ةلاحرلا نم لجر ناك: لاق ىتدحو . لمعو ىرئاف توقا نبا نم دجو

 نيف نانو ةل لاعب ةادغم امس ىعص ا ارا
 الام هيلع قف .ءاقتلالا :نينحت موزلا.فيفخ ايثار هجولا نسحب لال
 كلذ دسب هل ليقف هعطقو هنع هدد كسمأف هلام فخ م هل ناك درامع عابو

 كيرغ نن نيج مالك الاه « هماكتنال نأ تفلحو اسوغ نايك ا

 ناك :/لاق ,قرزالا كبل ندع نسل ذنإ ىتيح ءس لا

 جرف صفحنب رم نب دمجأ هل لمت راجتلا نم رسوم زاج لجر ركسعلا
 كتاوكو راثيد يال .ةنالث ناقلا ىف هلام: نم هلآنبإ قاف منان نإ

 مفادت 5 ىلإ : هوأ لاقت مفادق باسحلا هبلاط اممتجا انف داعف كلذ

 كلذ. ثدقتناب تنك ناف كلانملا يف ةسفلتا اهيريخ قتلي كنور لالا

 لانب اذه سيلف كتدأو رومالاو دئادشلا كتكتحو نامزلاب ًامعو الع

 كيف ةبيصملا ناف كلذ تدفأ نكت ل ناو كلام هناف ىلام نم ردقلا اذبم

 :لوقب ىفوصلا صاقرلا ةرد تعمس . لاما باهذب ةبيصل نم ملظعأ ىدنع

 نا ةبحاسلا ديب فقاص بتناك ى رجالا بلاغ أ عم تارا

 ىتناعف هناج مك ناارخا كقنع امايأ كييعلف لطم, تن رهو يكرم فردت

 اذاف ىراتتسا مايأ وس رتسلا# لكلا: .ىوايس فاضل د ع

 ىف كل رذجأ ىدنع كراتتسا مايأ دعب ةمباتتم امابأ كتوعد هللا ىصلخ



 ح9 كل

 ل راو موف ناتج كاع امتد ”"وذحم ناكهنأو هسنج نم هراعإ ام

 علما رمل بمو ةعفد ريغ مثرد نا رثعو ةيداةلفالا] ةييغل تاينن :

 نفاع عفن امم بم راند ةثامو مرد نلأَد مرد هند ا 1

 امهف توختلا نم هيأ ناكد هما رم دوي مفعل مشع

 ديلاب هن ري تركنا ينتاب اتق "وع حبصأ اذا ناك هنأو

 دقت فاالجع ا دهداو اهلا عامس ريغىرا# ليزتال لاقو دصفلا اصع

 قبب ل امل هلاو فرسلا اذه نم ءايشأو راند فال ةنالث هتقيشع هتدصف

 زهجتو هدب مزلو هلك اذه نم بان هلام نم راند فلأ نيسمخ وحن الا هل

 هنيح ىضق |! راند فال ةرشع باوثلا باونأ ىفو هيف ققتأف حلل
 . لااا كلذ قاب هترو ثروف باش وهو هقرط ىف تام دادغب ديرب داعو

 و كلا ايفا اك رلزك د يرصد قو لاه“ "يابطل ىضغإ تعم

 كلذهل لاذ رو كولد ىفام ناقتف " اك كلا ةئام والم

 نينطا وأ ىنادحو . "ل لا ادهىف هضارق مخسرف 7 أب لجرلا

 اهنا كلذ دعب ناص ىذلا قاسارانا دمع نب دهنأ ناك ::لاق قرزالا قا

 راد لخدف هر< لوأ ىف ,هرد فلأ نيس ثرو دقو ىنءاج توقاي نال

 ةفرطلاو نادطلا داندم ةر وقس تنتاك اهل ةيراج قشطتو ةيننلا<ةيروكملا

 ف اورتهسا دق دادغس ثادحالا ناك ةرهز امل لاش ءانغلا بيطو

 تاكا هلعلو 1 ذك 0 هلهأ ىنعن ودغب هلعأ 00

 ىنعملا لعجي فيرحت مالكلا يفو . لصالاب اذك ( ؛ ) مثرد شماهلا ىلع ()

 ةمؤيقم رق ةقكنلاو انطماغ



 هيض د

 ماظتنالا ةناغ ىلع كاد الا تزسأو .نايفاءازودج تخئرو راند فاأب

 انل ع نباو ا فاسدا اذنه نبأ نم :ةهتفلمف : ةقاقكس اال

 اليم وقام راتتأج للا بفسرانأ + فلآ: ىيقالث اهلك دجلاو وا قو

 رقلال نإ تيتا كش تراو مك نطَقلا نيب انا دحاو تفوت

 رادلاهذه ترمعف داصتقا ىلع انا لوما فايل بم شيعأو ردأ 3

 ناهلغو راوجو بوكرمو بايتو ةلاو شرف نم اهف ام عيج تبرتشاو

 ثداروحيلةدع زاد لواالا| مه ضوالا عيت راد لا

 قادفم ةكيس 5 ى ىل لغي راند 57 وشعب ىذا تاس د تعتناو

 تيتو كلان ةنس لك قى قضفيواةتفتلا ىف .مازر ىلا رادتملا اكسال

 شتا كرم و ندي الو 2 جاتحأ ل را تداقلاَرةور

 عوج ناني ميج واف ارز قلل فشار امرت كم كدب ف ا
 هاو ضاق كو كاعاذل م اهتماقتساو اهحالص ماود نمو ىلاءعوجر

 مو ىوجرخأو ىلجرب هللاو اور : لاق ..هلدجرب نااغان اوذنخادأ

 قيرطلا ىلع كلذ دعب هاي تتتكو م ويلا كلذ هدنع ىنرشش أ 2 وعدي

 دمر .اةةعبطلا كلت قمر ادحأ الورق راتانب الور (ة[تايشلا ١
 اذه ناف جاجرلاو دارك لاو بارعالا متافس سمأ نم ىح ام ىسنقت ىف
 دالوأ نم الجز نأ احرف :نكلو !”ناونش نفق هب حيمسلا ال لطيبم

 فلذا هونأ تام دادس روبشم هربخو ىنيكدلا نا هل َلاَمِب دادغب راجتلا

 ىعاضي ناكو اهنم ٍظعأب طق عمسيل عا اهب بمظرانبد نما[ ناس

 لبيع اتفلللو بطلا: ةذللا نازلأ نم كش لمح آد لت



 ا

 مح دقو 58 انف كرو اهقيطو ضاس ريغ نم اهبصضخو 'ناتسن
 كلدب تسيل ا كل ةيطت زاد دمر م سلاحا قاب لعجو ورا

 0 ا دواي واع اد ار كياك فره كإ ىضدأو لوألا لا
 0 طل ا ل تالذأ نقيوتنل ويصب قود اراقو ةيعق فاك لم احلا

 تنك علت مداخو ميم دحاو لكل نيتمدخ لعج دق ذانغ ةميرأ

 هل 1 ياو مناد رماد ئركاشو باو اهي ود ردع هل هقالغأ

 فاك فظن ماعطو ةلمسا وتنام زصتخ فيك اغو ام مدخل هفظن ةدصتعم

 نيب ديج خوبطعو ىدد نيب هواعؤل ديج رمت ذيبن و انلك أف ليلق هنأ الإ
 37 : عج دبو ىرط دوعب رخو كيط ءانغب اذاف ةراتس تدمو هدب

 اي!( دنزا نالق اد كات املس تااظاانه أ نجلا لع ىلإ فوشتم

 عي هتدفا دق امو ةأآسوتم ةمعت ىف ندا ااا يام : ةلوالا

 تاق ئثرف ىر وه . ةمعنلا كلت نم ىلإ بحأ نامزلاب ىلع لاو لقعلا

 :تاق . سانلا طاسوأ هب للجتب امم وهف ميظعلا كلذ نكي مان لاق

 ذخأفىلارشو ىترك افوىتاعطو 7-5 .و ىبايثو ىتاا كلذكو : : لاق ٠

 هناف "تال عميق طرا كلذ نكن ذا لصف لك وشو ددعإ

 نع عيني انه لوشاو كايذالا هلا ىلإ كلذا فيضارفساو لف 5 فايل

 اهل ةينغلا ىتلماع موب ركذن ةديدشلا ةدشلا كلن نم تصلخم دقو كلذ
 ؛جاجزلا مو.ىفو موبلك ىفهتلقو مويلا كلذهن ىتتلماع امو هب ىتتلمأع امهللا

 8 نا عدوا كنللي تلخمل يذلا هنن د او | تعز ا قراقع تبلت
 اينرتعغا : لاقف ينال انيلعتاااّكلا ةيراحلاو ةمسنلاء ذه كلل, نأ نف هب



 2 هل

 ةينغم ) ةنالف لا نأ. مععأ : لاق ؟ نعام ةتباقذ من : لاق ؟ ةرسح

 ساو اتت كلا ناس اي كاين

 تسانأ دف هلا نا كرته هل تلو لا تكا را ف اللا
 نع ايفدصقء ويس نع هئلأشو.ةير تشير ةتمركا | هفلأو نس اين ال

 وح اوس

 لاك دنصا يع ا”ربىلا ججرخأف كتلخدأ "لع درحتف "ى : تاق ون

 عراشلا ىلإ رالف كروزر ان م هيلماخت نأ وانتي ساجو ججرفل . قوف نم

 . تكمضو ًالاكنو ةلآ هتريصو جابك ردق ةقر هيلع تبلقف سلاحوهو

 لدي هاون تلا دع انهاه لإ ىر.أ غلبي نالف ابأ اب : لاقو كبف : لاق

 ؟.ناالا وتلا :كعفنت نسيأ 4: كاعو هيارتطأ تدل لاق كفا

 الوأ ناك امك نقلا ىبث هتكرتو هنم ىلا تعرتو هتنب ىلإ هتددرو : لاق
 مر كلو فم عاقل هنم تسيأو اهلسنف ىلا تامحو

 تهون زيكا لاجل نال ادب مالغب اذاف قاطلا باب ىف مون تاذ 1

 ةنسح باينو ةضف حيلم فيفخ بكرم هراف نوذرب ىلع هب اذاف هيلإ ىس

 مايأ اعدق ناكو باتكلا دالوأ بدك تسول طل

 هلابو هسلاوتاهوفنأ نك اولا يؤ اههرتأكيناودلا لم ضو

 قالها _لاغىلرن نكس انلاو لف هوو وضل كور ناك
 :؛كاقف..نالفو أ, ىديإبب». تاقؤاهذقت, تانقف: سلع دق هلاعن نأ: تليف

 هتعشفا . .. تييلا تبلا هلل دسححلاو هللا عنص : لاق ؛ اذه شبأ : كناقا من

 هي 5 ارلعحو ايمو دق ةلوألا ر !دلاب اذاف هباب ىلإ ىهنا.ىح



 تهطل د

 ذخأتو دارك آلا ىلع ميبتو دارك آلا ىلإ مهجتافس ذخأتو مهلع هميبتف
 نأ ىنفلبو . هلام ىنف ىتح اذه لمعي ناكنف : لاق . بارعالا ىلإ مهجنافس
 نأ طرأ : لاَمف راند 5 هنا مسلس عقل هلاع لف عيا 1

 اده نم ءاسشا هيلع تّضرعف . اهدعب 1 4 1 نوح هرج ف

 "للا طيوخ الجر عاصت ذاهابصمأ ندب هل كاف هدر لف سنجلا
 هل ا وو تسلل ا ةءابن ف نوكفا ككتاذحت ةيستو ران ةثامداالإ

 جلثلاو بارشلاو بيطلاو ةلكك انلاو تانعنمللا رظنح دعو مو.ىف رانيد

 كفلطأَف جاجزلا ىف نيتراف تقلطأ ىنفن نأ بارش لركوب دلل اعطلاو

 ببهنتو ةعيضج ف جاجزلا ىف رونسلاو رافلا ىداعتيف 1000

 1 نا هل ىتاجو كلذ لق طلع ادب لاق .قانلا ى

 كحضي وهوجاجزلا رسكتو رونسلاو تيترافلا الا واط او كل

 تشعشندق ةنينق نم اولمعو جاجزلا كلذ اوعمج هؤاقفرولجزلا ماقو مانو

 مهني هوعابو عدصت ام اوقزلو ةيلاغ ةيئرب رسكت دق حدق نمو احدق

 اوفرع, ملف ل اجرلا نع اوفرصناو اهومسنقا ةملاص مثارد هنم مهلع -

 :.لودكلاو رافلاو جاجرلاب ةروشملا بحاص لاق ة هن دك ناك ءانفرع

 هئدب شاق عاب دق وهاذا ءاكشرب هيدا ققارمف ردملا كلذ ىلإ تيضم و

 هيف مل وهو زيلهدلا الإ قبب م ىتح ابفومسو ابعابو هراد ضَمنو هّمفنأو

 وهف نطملا قبو تعيب شرفو فلل نم قتف دق نطمب طغتم نطق ىلع

 1 1 رص فا عارم هلع دعا | قدس نقار مرق
 كسفن ىف : تقف . هارت ام : لاق ؛ اذه ام موئشماب : تلّقف . نينطقلا
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 لاي مروي اسفنج” لاي داةك كني سابا مبدلا قابلا نم ةلعلا

 مهطعاوىممد تانيكس الو هوعداو لخادا تنك. لاق وهىبريخاف

 تيكاونلا ب قايآلا اا مقو اذاف مهنادلب تامالع

 0 ع بهادم ىلع ةفخ 7 ناكشلل لمت الو موثلا لك ١

 ضعي خ نم توبميف هسأر ىل ب امج مساعلا ىأب قزا | ىتح مايقلا ىف عفترأف

 اذاف ةصاخلا مدر 1 ركدخلو طب 0 ةدع ع لافتا تلاعب كلا قار

 ىنم حجصن ناكني نط لإ ل يم لس

 ترربهف ىرخ 0 نأ 1 رد ا تقف . هقزر 0

 تيط نمو . هتدرواف .نيفلختملا نيثروملا رابخأ تيط نم اذهو . هدب نم

 انين الاف كتر مدحأ ناو كلر هنااا نيثروما ىنلختم راب

 هرمنا ةعائص لل ا وختم نأ رأ ./لاقفأ ئتابه ىيتشا ام لك لع نانا
 ةلضاوللا موهزعأا رتشا : هتاساج دحا هللاَمَف . لاملا اذه اهم فلنا 'ىنثب "ىلع

 لو ةئماداع لعف اذإ اذه : لاَقف . لاملا كلم كناف ةرصبلا ىلإ هلمحاو

 ربإلا هذه رتشا.؛ رخآآ هل لاقف , لاملا لصأ نم ىتبن ةرشعلا ىف اننا
 ةرشع كل ممتجا. اذإف ابعبتتو اميرأو ممردب اثالث نوكت ىتلا ةيطايملا

 ممل 5 ا نيمردب ابعبو ةر هيتس

 ةجئلاب ىن هنم محتار الأم دير , كن كب مدحأ هل لاف ؟ ناهرد اع

 با كلا اني رختو ةمتمألا نم تأش ام ىرتشنا : اعف . معن : 200
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 تراسل انه ماكل( 3



 2-2 م

 0 1 اساسا 5 25201 ساسل

 0 لجرلا ىل لاق ل هرم مح كلا

 ةلزمع نال كدنع اذه. نآلا يلوق ًابذكت 22 : تامف

 بلقت وه اع لوحأ هن اكل 0 كمال ا عسا امجن ال اى

 ال م دارت جوزحم اذه ةرا< وأو . 00

 ًادهاش هوأ ناكو روبنطلاب ىنني رجاف خأ املو شخاج نبإ تنب امل كات

 لاخ ركب ىبأ نب دمح ةلزمع هنا دقتعت ةيجالحلاو ارسوم اثاث اليلج

 ا وعلو راود ا انك. لابد نيا كمه يتوكل قش

 لجرلاب انزتجاف دمحأ نب كرابملا هل لاقت فاريس لهأ نم فيرظ بتاك

 0 0 م وم 0

 ابملإ 0 5 0 مون 0 امأ ةعيئاع هناا هاا أ هلاساف هّقملا

 217 ناكو : هيددرو كلذ ٠ م كك جدوهلا نم + اهدرخي هك

 تيقع رردحا قردلا لخدو البلح لام اثرزو ل 508 نر لا

 ةيمليدلاب مالكتلا 2 مييلع هرتك أ ققتأف مليدلا م ةاعو لاملاب نياقتف كلذ

 تامالعو ماوق 1 / فرعو معلا دإب لسلك ام لكن اذإ ذاع

 55 :1 اهلا و 0 السو تانيبوزو نيتادو نيلغب ىرتشا هلام كي 3

 ىلعأب كك نما ل ىحعسو يسلا وع 55 روعش ل اثم 1 رعد ها لعحو

 اول ليلا تجود مسالا اذهو ىلع ىنإ هيكل 5-50 ناكو

 دس لجأ ريم الإ كراكنقر مصيلاب وهو ىددتر ,لا مساقلاىأ ىلا

 بلقف هلع )١(



 كن

 : لاقو , ىنموتلا هظعوف ةردقلا ىلإ مودل 5000 مف ةبجاو ريغ

 نايطن يس مالا هيت نتاع رعل دول ني دتسألا أ

 (ءاعدلا ىنعي) ايا ماهسي كانومربو هللا ىلإ كنولكي هلهأ ناو لطم مهما

 ىف ارهاظر لا لايعتسسالا هي ديش تاكو, بنسلا لإ داكتلا رك

 ءاطارعلا ىلا راحسال امابس !مييشأ :كاعم لمعلاو ره رق

 ةعامج 0 7 لقراع يزتلا تلو ننقل نسحلا وأ قندح

 مل هجر 2 امو جالخلاب اهلل ةلا سانلا نئتفا ىل هنأ انباحصأ ن

 ا مارد اها قلإا ما ردلاو هنيح ريغف هن م هل

 نكح لزانم ىف قط ردع هابل بعز نر كس كذا ها

 جرخم نأ هوفلكو وه هلزام ال كوب متي ه راكم ككل أمف ليحلا

 دق 0 نأو هوندا جافا هوقدصف لف ناف كوش نيتزؤوسولم

 نار ويا ديك م زاوهألا نع جرن كلذ ىلع اودمح

 ايما أم داب نإ و 9 هرستسي هلءنإا ىف هيف هاذ كاكاو دلا توهاللا

 دمخ حور هيف تلح دق ةرامع ىلإ 1 هللا دبع نب دمحم هل لاقت ًايعبر

 ىلعأ نم ىهو انديسب مف بطاخت وهو هيلع هللا تاولض هللا دبع نبا

 , جدنع لزانملا

 مصل اديه ةرامع نا ىلإ ةطيطاخلا لِي ءاعابتلا وه دارا
 اونظو هتلخدف : لاق هيلإ وعدبو جاللا بهاذم ىلع هيف ملكت نيلحم هلو
 ٍء 5 1

 فيس ىلإ هنيع بلش ناكو نوح لجرلاو ىنرمضحت لكشف 50

 رسل : لصالاب 60



 تا

 نالا ضما كسفن ىلع نما تنأ اروتسم اهربخ ماد امو ضرالا موخ

 22 سدي 5 كلذ لع ردع 2 تماعق لخدو دك 0 ثثدح

 ' 1 نأ: لإ ةءاكللا قيكتح زف قاما اقع انا ةلذ دقتميإ هعيطلا
 بهاذم اهف همالكى كلسي هيهاذم ىف ةفنصاا ىتكلا هل جالملا 9

 عع انو واشعار 0 ردكم 1 8 ف ةيارافل

 هلوق هنم تظفخ لع هالت هتاعد صعب 0 : لاق ىاتكللا

 01 فردا ءاوهزللا ةيطانلا ءاهتلا:ةلئلدلل) كاناذأ [5 الافوا سمو ادبن
 ناسا رخ ىلإ جورملا ىف اهفعض ةوقو ةرهاظلا ةثفلل نذأو ءامسلاو ضرالا

 هلدح 0 لحزلا اده هاو هعأب ذيل طيسو هعانق ويلا كنك

 1 مك تال اقام مس ١ قاتم انك لاهيا قب

 .ةاينددلا ىلع سيلبإ 6 ادق وه انل لاف ؟ اذهاام : انضعل لاف 5

 نسح ممل ةمالع ناكو 'ىرصببلا ىنموتلا دمحم نب نسملا وأ ىتثدح

 هل نبا هعمو نيدرصبلا ضعب زاتجا : لاق ةقثرابخالا ةءوار راوشنلا
 تذبل .ٍ هسال لاف قفلا هباطتساف دوغ ةهيئارض افشل قر وط قاثدح

 ةديدح بيحلاو .لخنلا لوصأ ىف بيملا توص اذه ىبباب : لاق ؟ اذهام

 ىموتلا اذنه :ناكاو +ءابن الإ علقت ال لخنلا كءوزمإ امم ملفت مريبلاك ةميظع

 تضع اذإ" ةرشنلاب ةفاكتلا اواوما ١ فا لك .نانسللا للياؤط ةغالبلا قدح

 كانه ىلإ ىرميصلا رفعج وأ ءاج ايلف ناطاسلا رظانبو ماظعلا تامبملا

 اهمأ ىف ىنموتلا هرظان ليوط حرث ةبلاطما هذملو لطعملاب سانلا بلاطو



 تاك >

 0 تل عراف ريزأتلا ضعب اذاف جاس ا اؤزوملاكو هرزأت

 ]هيف تمطوف نال نابع اذافن ار اضاتمف 'كيفرقزا فق اداه عاش

 ناحنرلاو راونلاو راقلاو راحشالا فونص هيف ميظع ناقد ارك ماركا

 هئاقت ىف ليتحاو ىطغو قتع دق امم هتقو وه سبل امو ابنقو ىف ىه يتلا

 100 ىل متاوملاو اهنم غورفأ ا ةمسلعألا عاونأ اهف ةحيلم أَ ل اذإو

 اكمس ةءولمم ىه اذاف اهتضفن رادلا ىف ةريبك كرب اذإو ىلط اذإ لاحلا

 كرما عوج ل ةريكا ةدستلو تدطصاف 10 1

 ماوي تحرك نإ اناا كلفت ااهلحتو اعاجأر طااقممل لادا لحولاب

 تييلا ىلإ تعجز ادلف . جورملا ىف هيلع لاتحأ .:: تلتف .:ىلتق ئم اذه

 هاك انهااهت امد كلف فالانسان كير ص را

 بابلا نع دعب دقو تجرفن . جرخاف : لاق . كب قيدصتلا الإ سبلو

 مملطلا (ئاوووادلا تاب نإ فقعأ تابت تمون ل نيالا
 تئاطم تشم واع ودق رس انانتر لفر عت معو قادصتف ىمم

 تجرختساف ملا ىلإ تبضم ىتح ىتتبعتأ : هل تلقو ههجوو هردص ةكمسلاب

 لا ىف هيض انو ةئيمب و .هردطن,_ لغتشاف : كاف. ةنه هداف كل

 سل ل سف تحرط رادلا جراخ تجرخ اساف تحرخو

 هللاو تابه تاّقف . لخدا : كراك خلع "ىلإ جرفت عزفلاو عزملا

 كنتلتق تش نل هللاو عمسا : للام! ةاددأ حرا لح كر الحسا .

 ُف تيك كلل كناتقأل :ةكملل ةدسم هنفيشلاو كل كاع ارف ىلع

 « ةتعيخ و لثف ةلككطقشادق كيلا



0 

 فلك راهظإ سانلا ةفعض اهم ىوغتسيو تازجعملاك اهربظي ىلا اذه

 0 00ٍز

 ل لإ نيدحح ركل وأ هس رخل اما كلذ هفيرظا ن فا :٠ هيلع تح

 هيض 77 مجنأ ١ نالف قارس : لاق 0 دهاشلا ميههاربا

 كلن رابظإ نم هلعفي ناك امو جالخلا ربخ نعل 4 ةهارفلاو قدحلاب

 نم 00 ومع : تلقف تابوتفمو تازحعم اع | ىعدب ىتلا ىئاجعلا

 0001 نابل يفر فراس اك هيفا ىرراخلا نما نع ىانلاعأ
 1ع ىفاانكو . هب كئيجأ ىتح تئش ام ةعاسلا ةشن' : لاق مث هتبطاخو

 اك دبر ارتمإ تقف رانا امه يوك دل علا نكاد

 مدار" تيبلا رغد: لاف ماقو تسل . كناكم سلجا لففأ : لاف

 ابار كريب قلمأو باج اتي لعبق افا كل تحوز قلقا

 لي راعشت 78 هعمو ءامو هتبكر ىلإ الحو ضاخ دقو ىنءاج من ةليوط

 ار لالا ات دعولادو كريت اسهل ترف وراك

 نا فما زاوعالا قي ضنت مئاطب نإ كسب كسا متاطبلا

 ليسا نادل تقرا ندع نأ تاليف. هداه تالكأ ىد اهم

 سيجا كتاف لاقف.ددكل كبالترتفا .ا هيف ةليح ىل فشكش مل ناف كيببلا

 لإ : تلقو تمدنف ةليح الو ًاقدرط هيف دجأ ملف ىبفت ىلع هتقلغأو تيلا

 نع م نإو رادلا ىف ىنلتم 3 نا / هل ا ةلح هبف تدجو انأ

 00 ايتن ةعيرلا ]ىف قيركفوي ؛ هلام ,لتعأا نيكة دصت | عيبلإلع

 تققدف هلعل )١(



 7 كا ايل كك

 كاذ ذأ | هو فسوينب د رعانأو كون لانكم واهلا قحسإنا

 قيقا 1 م لتقلا هيلع بجي ةقدنز هده وع وأ لاف دادغب ابضاق

 دقتسي هنأ كَم نأ الإ اهن' لتقلا هيلع نجح ال: نفح وأ َلاقو: تاتتسي ال

 كال نلت نأ ليفت قاما :اهتو دقت الو ارمكلان وازرق قئانلا نذل اكل

 7 هنم د ةنمتع فيلر نإو هيلع 'ىث الف هب كذكي !قو كدر

 0 اكلات ميكا 1 ذإو هيلع ”ىث الف بان

 ا نم ربظو هرما نم 3 6 نأ رت

 دق ناكو*هلتق“ ق ددتمملا<نذ وتساف ممايدأ هداسفإو سانلا هئاوغتساو

 وعدب ناك امم ال نيدلاو حالصلا قيرط نم ”ىروشقلا رش يدنا

 كندا قحاب نأ ن نك لقو هق نموا مل ةديلقلا رص وفلل

 ها هلتق نم ردتملا تمن اصلا خب تسلا اذلغم تي 2

 اناتتقا ةديسلاو رصن دادزاف كلذ همو : ردت. مخ هلتق 21 ا 8

 كلذ رخأت هلتق نم هعنع هردأب نم دماح ىلا نشأ هنف ردم تيكا

 قامت هيوأتساو دعم ةلغلا قنا رذاكا زاك امر ذعتلا قعاكازةنأ نر
 ةميرشلا لق ىقب نإ نينمؤملا ريمأ اب دماح هل لاقق مالكلا فعضف هلتق

 فنراو هلتقأ ىنعدف ناطلسلا لاوز ىلإ كلذ ىدأو هدد ىلع قلما دئراو
 ردتاا نولت الثا همو» نم لتقف دامف هلتق ىف هل نذأف . ىنلتقاف ءىث كباصأ
 بتاكلا نالفا نكن وذرب لتق اإو اذه لتق ام : هءاحصأ لاق لتقت اءاف

! 

 ةلاهللا هذه تراصف . ةدم دعب انيلإ دوعي وهو مويلا كلذ قفث هنا قفنا

 جالملا روصنم نب نيسملا قيراخم رثك أ تناكو . مسهنم ةفئاطلا ةلاقم



 ا

 مهمأ مهتبطاخم كدب موق نم هراد ىف تدجو لليكحج دقو جدا ل

 أش وكام صرا ١ لك ىف .كل.انردب دقو :اهف نولوش فا اطال

 للا اص كنا نورخاو هدد نونعي ها مشان كإ موق باجأو

 سومانلا 2 يكن موقو هد هرظتنت ىذلا مامألا نونعي

 00 تك نإ موقو ملسو هيلع هللا ىلص 300 ركل

 0121 اريك ولع نوملاظلا ليومت اننمح هللا ىلاعت لجو نم هللا قون

 "عسا لال د اده ريسفن نع جالخلا

 ا دك مالكلا ادمل ىنعم الو امهفام رع ١ ل و دول

 1 ادق دقو نزولا ساسلا و اك لدع
 تمي ىلإ دمتي نأب هنع ىنتسي هنأف جملا دارأ اذإ ناسنالا نأ اف جالملا

 لعفيو اذك لوقيو مرحنو لستنيو ( هركذو ) ارح هيف لمعيف هراد نم
 اذك مبسو اذكت يبلا اذبب فوطيو اذك أرقبو اذك ىلصيو اذك

 نم غرف اذاف : لاق . هسفن مالكن م اهركّذو اهمتر دق ءايشأ اذك عنصبوو

 الا ولا تادهو 0 هللا تيب ىلإ جملا هنع طقس دّقف كلذ

 اع نكلو ممل ماع ها منع لجر ىف فرتا دقو ةيجالم

 ىغتسي هنأ اندنع سيل لاقو مهلع هللا تاولص تيبلا لهأ نع جالحلا هاور

 وأ منم وأ هنا جورملا ىلع ردقب ال نمل هماقم موي هنكلو جملا نعهب

 جالملا لئسف : نسسحلا وبأ ىل ل اقزء]ةرابسلا خف, هنفلاسيو ملا ىاطعأت ةلع

 ع ادن لاقو هب ” أف ايش هيلع بجوال هنأ هدنع ناكو اذه ص

 دّجا رم :ءيضاقلا دمأح ىت 1 هفاسأإف هملع كلدب قلعتف . كهلعمدسس م هيور



 هب  ةووبل

 .ففرضناو لليذ تح كلذ عجاف ىظحالب نم رث و 7 ولخ اذاف.هفام

 نيف يخوي كيف قريطلا تضيع اذإ ءاذلل فرش 50 ىتاف

 خلع هيدي دلما ١ ل علان م ! اكلم ماد 0 ىلإ رخل اني

 نأ ىلإ ةَقيِقملا ىلع ايش لك ١ ىنودجي 1 ةثلاثلا امو رشع ةسمخلا هذه ىف

 :لاق . ىب موقيف اضيأ هلك ىف هبلفتغاف .تؤقلاع د[ طنط سك سا

 هي كول هناك لذ. لمعأ ورك

 وعدت دادنب 75 نق اكل 1 كاف فقوألا نايل 57
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 مهدي نملهس وب أ ناكو .هيوغتس) تخون لهس !بأ لسارف 2

 دقااهر طي ىلا تنازع !ءانه هلو لوس لاف راض

 نوم: ىولخبو ءاسنلا نم ارتك <[ لة هل )الون كغ لدور اناق+ب نيلفا مفىلأت

 ةدشلخاو يح لإ هيذجأو قف رعش 007 3 علصلاب قكتم 3
 حك

 اووشىل لعح ت0 تيرشلا نكس ! تاضحلاب ىتبمو 8 ليحن هيف اف لالا ةماعلا

 رس

 ءاش نإ 0-3 أم 5 كديلإ ىنوعد ع تي تاضخ الب ءاددوشب ئبجل درو

 ا نو 07 هلإ ا عاقل كاف مامالا ا نإو مامالا ا هنإ هل تاق

 ةيادوتحول هاليوللا عمس اهاف لاق . ىلاعت هنإ تلق

 ميه نم "يبث ىلإ موق لك وعدي جالملا 00 لاقو

 نسحلا وأ ا ةفئاط ةفئاط هلبتسيام لهس وأ اهركَذ ىتلا ءايشالا

 نمسا قميبملا,قبا دماج دع لطم د

 تي

 هي الكلاو ل اصالا يف اذك )١(

00 



 هك

 : اهتقشع تنا ما كتقشع ىه اهارتفأ .ىهدلا لوط رابنلا ةئاص ليللا ةماق

 هب نوفرعب امل هوبذكف كلذ صللا لاَقف ناريجلا ممتجاو .هيكسف برضو

 كلا ىلا( اعل هورومل اوفا وفل زبصقا حالصلاو نيدلا نم ةارلا

 مدل نا رميتج لاف قرزالا كيلو نانا دلو

 ” طربا يطع نع كدا وهو انين ابل لك! ال جالملا راوقتا نا

 .ةدوم وصلا ناحور نبا جرفلا ىبا نيبو ىنيب تناكو اذه ىنلابف : لاق

 جوز جالملا مالغ ىرصقلا ناكو . اند ثيدحلا باعصا نم ًاملاص ناكو
 ناك فيكم عأ الف هلمش جالملا ناك ام اما : لاف كلذ نع يف ةةعحل

 دازلا ةلف 2 هل ف نواف قارضملا" كو نكن . هل م

 ا هل كلا ياسا و مانت وك حب اعازذا زك اككتر وو
 ع قت تناك ةليحب كلذ هل من ناكو ركام ناو هذان كلو

 ناسن الاب عقو اذإ دصرلا نا : لاقو ىل اينشك ةضالملا: ةلج لف سدح الق

 فعضي لازب ال مث دصرلا هنع فعض ةليح هعم هةكيكك لقكاط 2

 41 اهرف نم غطت نكشف السأ نام ل لين فييكشساانالك
 ماهم اذهو اعيش لك ١ ىنوأر اف اموب رشع ةسجخل ذيم ءالؤه ىدصر دقو

 ةنماالطو دك ,تقللا موب هنا لك 11نإأو . ءادغلا دقف نع ىربص

00000010010101 

 دخو رتفد نم نيتقرو نبب املءجاف ادن ىتثح اذاف . ةقيقر ةحيفص امبحلصاو

 قخيل رسكر يغ نم ارودم ايط كفك ىف ابوطم افوشكم كد. ىف رتقدلا

 هءوقاريوهب نولكوملا هدصرتي ىنمم )١(



 ت4

 كناريج نإن تاق لو دس لك قتلو ميس

 دراباب ثغ اب ةيصوصللا لع ىعدب تدع رك خارو حان قلك ذ لنك

 ءال وه ءاذحم وأ مهئاذحن لق هيف انفراعت ىذلا مضوملا راَتلا راد كنييو ىني

 ! صل اذه: لجرلا لاق لكم .كشاف كابل عدأ نيج ةقيفض ذه قوس

 الو .ةيصوصللا هيلع ىدا اذإف راهتلاب مضغ الآ ديرب امنا : ناريملا لوقيف

 رو 0-5 6 انيم لوصل#لو قداص لجرلا ناو صاقم هنا نوكشي

 0 اخد فاكأ نخل 00 هنأ ل ربل ٍ لجرأا مضتشو فرصنبو

 - كل تع قلق نلوحراخ مكلاجرو ءاسنلا امف ل دمتعو ةلهألا

 هتحوز قب در نإ هيقوأ دان عك ءاحو هب نطف لاو .ف ضنا اقيثلاج

 ىكعو ىحاص دنع اديها عروس وتو داوقلا نالغ ضعب نم هناو

 ىف ناطلبلا ىلإ همم ةتكع ال: نا لجرلا غو“ ةتالبا وول

 .ثيدحلا اذهب حاصةيصوصللا هيلع مدا اكو . هسفن ةحيضف راتخا نا انزلا

 كلذ ركنأ الكو . هسفن ىلع رتسلاب لجرلا ىلع نوريشيف ناريملا ممتجتف

 .هف رص ىلع هوربج ار ّتحددد نم صللا نوصلختو هتجوز ةبحم اذه اولاق

 رمل ىعدا كلذ ناك صل هنا ترقاو تكبو تفلحو ةأراا تدحج الكو

 تع .هدلو ما ق ةرافغوهتجوز قلاب و لجرلا دوعيو . صلختتيف ا ىلا

 نع رثك | اهي زوبع ارق اود لكيف نإ قال ذماج نيك طار

 ناين اب ولا 5 هوي ةحلازز تريلا لور كرف .لعبإ اوي ل

 نب كا ل كرب نع راو نارا ابو احلا كالا[ ف

 يديد دنأ ىعن )ع ءامق 10 0



 مس ا

 وا ١ ىلإ ٌحوعو ّ دنا 0 بييطلا ىلع مل هوع دحوو مضوللا ن نا

 ادف هلا قاتمار اذن اكوا اك غر ظ يلع قلاب اكوا 0

 ددارلا ) شاقنلب اي“: هتمحمب هل لوقو قرد دا" ةااع ساو : 1س

 دضتعاا لزب ملف لاق ٠ اا للا اا

 ىلإ . ءائ تاحارج 5 ثعءقو دقو ارا ا قح 2 ف هَ دهجت

 هِ لمجأ ف مح هاتف: لل اح ': دضقملا'هل لاثقت +. هقلع نر اشت لص ققاؤلا

 نانا سخا هلا نم "دفف 50 هن ق هع اك ابل اقف نيالا اذ

 0 ا عقم هر نفل 0 : لامذ ؟ كاذ لعف 54 هل لاق

 هعاصا ردا كا هلتتكو هيلص 4 ريعو 0 كا مسوور نم 0

 لعق .اراتوأ هل لتغت نآرصأف كلذدل جرت :ظيلغ مد 0 000 ىرخأل

 هللا 0 مساقلا 5 ا انرع ف ةعقاولا 0 ليح فيرط نمو

 شفي هنا هيلع اودهاشتو دخلا دق اصل دهاش هنأ ىثدجت فافكلا دمت نا

 ى رفح لضد اذاف . برغل املا لع نمخم ىلا فاطللا رودلا ىف لافقالا

 لاك رانانتنإ/ ناك ت ازؤوخ اهنف حرطو درنلا رثب ابماك ةفيطل ةرفح رادلا

 روكي راد .اهناج ىلاةكرتف ةزوج ىتئام رادقمهيف اليدنم جرخأو .هبعالب

 كلد لجو رادلا نم 00 دحا هب نطفب مناف .هلمح قطن م رادلا ف ا

 : تور ةلئامألا باطو ا هلع هلق رادلا تدحاص ءاح ناو .هلك

 صوصللا :حاصو نسا و 4ءنمو هناوف ادلحر ادلا بحاص ناك“ ناف

 0 وا واول قا كدربا ام : لاقو هيلع لبقأ ناربملا عمتجاو
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 دضتعملا نأ هللا همر اًضيأ ىتربخأو . تام نأ ىلإ طارضلاب جرخت هحور

 هارخنمو اذا هانبعو هشو اديدش ادس هل نطملاب دسف لجر 50

 فحق راط نأ ىلإ ديزيو خفتني لزب لف كرثو فنتك مل .هنءوسو هزار

 . تامو هسار

 لاق : لاق ىخونتلا سوقي نب فسوب نب دم نين ماد

 ركسفي ف. ىلا رادب هل بنك | ؟ يك ىلا ىجحاص عم تنك : ىنا

 هل لاق نانا كاع ني والا ا لتاق وهو قفوملا

 تا د ة مبسن قفوأا ساطرق

 عزو .فلت اا نكي اع سر فرب ليخ - نذل لإ نان رال الثم تراصف

 تومل | ىلع فرشاو دمأو خفتناو مججو هناكم جزا قف طن ناكو مهسلا

 !هوحلم“ موب لك ف أ: نوحيصي اوناكو .نالا كم هادا دحتتساو

 رف هع لك احلا مجأت اوك صرايجا# قفلت

 فلتاف لخاد ىلا لمت طبس مل نا هءا دضتعمل اولاّمف .كلذ نم قفوملا مهنكع

 هماهسإ رفظ ءابطالا دحأ لوطف . 2 همزمأ انو وطب ىرهياعءا ولات

 ىنعد ريمالا ابمأ : لاف قفوملا ىلا ءاجو عضبم ةديدح هتحم لعجو نيملا

 هيأ فيك :: لاقو هدي:هاراف, هظيل'كلمل لاه ره فيك طا 0

 لري لاماوأ نم عضلي همجي هبط ةنم هتك يدع نسلو

 لاقي قولا 0 .حبقو ةميظعةدم هتعبتو جرخو جزلا ردنف .الجعتسم
 جرخ ام حارتسا املف . اتي نع 0



 ا

 ل دم زاباش لاق . رزاو ارح ىظعا ئى نافع هد

 يا كلتب للغ دقو هنم حرخ تح هشسم مم ل اهو

 ال0 دلل لدسأ ناوكي (هثم ةداع وأ ةلح ديدحلا بابلا ىف نك نا

 دعاصت .راخبلا نآل هئسا الع هعاج ناثز الا اهنا ف اهبلع دوقولا ماد اذإ .

 ا مهام دتو .ايتسالاوراصلا 2 نارا معدب من

 ” رهام: قدا ذاق الإزو كلذ لف ةرصبلاب ىتط تانك نا

 ريتا تا اذإ ديدحلا ةلملا ا دلو ريغ 0 دقو

 د00 هاي نايالااهيخا اديدم اصاب ص سس تاو
 خلع نيل (١ تدهش دقو هداسل ”رضت ىسحلا اهبف مجري نا لق

 لطر اهيف ةعمش ةر. ريغ هيف ىلإ لخدأ دقو يع دمحأ نب دم نا
 مث ةعاس هيف ىف ةعمشلا دافتا تنين ىتح ىل هيتفش رشكو ابهيلع ضعو

 يف قدح ىلإ م7 : لامف كلذ ةلع نع ءةلا# ةفطنم عانق

 رض ١ مهلا لخاد قف تلطح اذاذ . نيتفثلا 00 ال ىتح لاخدالا ة مك

 فيرظ نمو . رضت الو اها ىلع فلثي فوملا ىمح نم دعاصتتام نال

 ل ا لاق تاما يحب لباب ]ني لشمس هلنق دنوتعلا تايوتع

 نا ياو ما دسشلا نأ نولصحو نودرع ةرضللا لع يم
 10 الملا لعجمن هلبو ايح اجاديفسا "'ىلمو ريبك ""”راغتدل ذخئاف

 9 / جاديفسالا دج كينماو هردص نم 'ىثو هفنع 91 ىلإ هش

 دق ةيسراف ةلك (*) + ةعانصلا اهلعاو لصالاب اذك (؟) نايفطع دير )١(

 ةناحالا اهائعم اله : ” ىرطلا اهلمعتسأ
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 اهل اكو اش يقسم ان اويعل لكس نارا 11 | ريزو

 ناقملع ينال انادلوأ ةتادلا نا رخ نينسب كلذمب م 0 ؟ عافت 2

 . هيلع هام

 رايزاملا لا 1 سلا وق اح فببجحت نمو

 ريصاف .دحأ هلمعي ملام تلخع دقت كنا كباباب : مصتمملا ىلع الخدأ املهل لاق
 دفعا اهم اذصت طفح ناقد قا كاك إلا اربط نآلا

 الفان قوات كاياااو دا راسل دوام رولا مطقب 0 مصتعاا

 هتنحس ةروصو ههجو ةيلح نم قبس 1 ىىَح هأك ههجو هل : حسم همذ ىرج

 ترمأ كنا ةفيلخال اولوق :لاقق لثسف ؟اذه لف واس .مصتعملا لاف ."ىث

 فور قداس اج وكم ال كل كعادل ب ره قوص قومك مط

 ةرفص ىعحجو ّ قبنف ىنم مدلا ج 0 نأ 0 . قلع برضن أَلا

 هم نمال كلذ ذل امنأ و توأا نم تعزف دق ىأ رص 0 رادغب
 لاقد: ةرفتقلا نسال 0 مدلا نم هيلع هتحسم ام ىعجو تيطغف .مدلا

 اذا تلا اتيدهن زعل منح وقنا ح5 "5/ لان ت12 مصتخلا

 ميمجا لعجو .همنعتس رض ”:ةتعلارآ تعطقف .ةف هلضل ءاركما 21 .لضفلا

 ناك اف 55 كلذ لثم لعفو .رانلاا برضو طفنلاهيلع بصو هذ لع

 : هوأت وأ حاص ن نم أم

 ةنئصعلا تاصغأ شكو ءاذمللا اذلاخو'قاالفاتلا ةيقاغ نأ 4 5

 الصح انف كلذ لعففه يلع نايشعو ديدح باب 0 نأ اننا ا اعز

 ىبرظن ا : لاقو هطيضو رخالا ىلا هدب برض من هرزعم مهدحا لح هقوف



 ا

 ىو داخل لاَقف ؟ هيلدس نك ا كلغ لبعف 2 هل تلقف : لاق

 ل ةفااملا تاطتفا لملف زاونستمللا هناا نكس ناك قئاؤلا 5الوأ
 ا اا و ردع نايل اكوا لكش منا, ةلانعلا و هزاز را

 ا ل للا شالا تاوجتلا هادم لاما نيا درسا

 دضتعملا ذخأ اذا ىتح اهم ماصتعالاو ةن.دملا ىف روهظااب مو هربخ رشنناو

 ياعسل مسا د هحلودت 3 ند ا! ةقحلا غلبف ٠ ةفثاثخ واذ ' ىلا راض

 ىهشاحلا غلبو .عيرا نب ا ! دب 0 هرادف كحوف هكا يا 0

 هفوق ون شيما لعب الثل ارهاظ تقرحأف ئارطسسحل رع لا

 ةمايش لئاس دخاو .مملع هتين داسف نم نودقتعي اع هل مهماس دسفتق اهملع

 هب قفرف . فلختس ىذلا مسا الا ىرج ام عيمج نع هقدصف لاا

 كار فاطر هللاو : :هللاتق 6 ءالكلا ل نا ليك هنع4دقدصيل

 اقفال ايكلا ميخا د مع نينجا ربل دضتعملا ما لاَعف .ةمسأات ام

 ا ظعامح 0 5 1 ابملع ' كشنل ل 0

 وهو رانلا كلك ىلع 4هيش لوبلقت كسل فلا لعحو 7 ان ل ردح

 م 0 0 ا: لاق : فرشاف تاكد ىلا ةدمحالا ىلع دوك سم

 : اولاقذ دوم دافي ا .ليكل "ىف هم 0 . ةنيدملاب طم 00

 نو هدب ا هلمضهاو ا ف صحرو 32 0 0

 نيل د ا تك سانلامده ىتحتاينس الا تضم امن. سانلا

 1 عسلا كلذ نو > املا 7-1 اوفاضتساو مث رود نم هرواجم ام هب
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 :اولاَقف لتقلا نم جرحت هيفناكو حب ذخأو ؛ هلتقأ ال نأ ىلأسي نم ؟ف

 . وفعبف مجورو لكس لتقت نك اذهل كل نارا ا لا

 سلحم ىلع امو همك لاق اق ن هللا ديبع ن ةحلط 0

 ةدكدلا عمو ةئافرتوم ةيلاكوانأ ةلوذلا لله 2
 بدألا اذه ام : لاقف انيلإ تفتلاف . لاما ىف لتقف هلتفت سعأ مث هبطاخو
 5 1 ,ام ياك م ير و ميسا 4

 ند 5 متدأت الو الو ايندلا ىف مشع الو كولملا رابخأ متءمس الو سانلا

 اذه بجو داق انيضعت' نم ل هنأ مم لاك

 ةاكلدكماو) فاقاذلا كاما نال رفا نر ةمدكلا رك
 '" مني نأ ىأر نآف . اذه بجوب ام انله انأ انلع امو ( هبجو ىف بطاخم

 هيلع بجي ال اسم لجر لتقب ترمأ دقو ىنو.تأر ام : لاقف . لمف 1
 امم هن رمال لع ةركتلا ايندلا هذنحلاةةناينسلاو ةولعتسلا قتلت“ اك وأ ل
 وص وعل اأن ديشر © نوال أ

 دك انذخأف: لاق ؟ ونه اتفق 0 ا هربغ

 , رذعب اذه سيل ؟ ءامدلا يف الو ؛ لاّمف . كلذ ىلع رساحتن ل : انلقو هبلا

 تاتش | ىتح انردتعاو . دواعن ال ؛ انلقف

 ؛ لاق ىنأ 0 لاق قاروالا مد كيب علا 5-65 02

 ب ا ماراألا ةيفار طخ دفنوا مايأ ىف ىنيطللا رانا رك 325

 اك ايد و ا لبهسن ندي دات 10 هملاو

 "ا
 منا لص ل1
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 ءاسملا برق دقو هرادىلإ داعف هيلع ىرج اب ثارثك آلا ةلق ىريل ءامدنلا

 وهو الا ةدشل لضف هيف سلو هعم ةرامدر لكأف هلكأب أع اعدف

 200 وكما تملا اولا يزول راهحأ هللا ولات, دير اعاد 0 هدرا

 داق )ادعت نم هل اومدو] ةتقو اذه لملف: دبلنلا نمالكا همك

 : تيبلا اذهم همالك ىل لثعو مهلسيو هيلع ىرج ام ىلع ممزعب

 صهدلا عنص اعر اعل لف دلال لي نينمؤلا 1 2

 ىنأ ءامدن ن ا إ هثدح نم كلدب 50 : ماقو احادقأ برش من

 . ةدهاشم نع دمخحش

 لتقفلاب 0 نأ ادج .ىمح اذإ ةلودلا زعم ريما ةذاط تنك

 ا اف ريثك اذهو مالو نأ هبجميو كلذ مني نأ هركبو
 سل ىلع هلجأل مدقأو كل ذي بنوطام لواو ةمباك تلج ند ىلع

 اد ذإ ا 8 دلل لا اتقلان أ اذإ

 هنم نم يراوغ مدرك نبا فرعي ابارض لجرلا .ناكو اهم ميم

 8 "ا ملعب و ةيدر ريناد بر م زاوهألا روس درعا ناد ةلام

 0 لف اع كاذدإ نودبيربلاو باودلا ام ىرتشيل ةرصبلاىلإ اك

 ركنا رفوف كلدب مذفنأ ناك نذلا ةضارلا داعو تدرف اهداسف ةدشل

 تال كا طمادولب هبطاخو اذه مدر 1 دع

 تاكو قيخو هىدن نيب نم جرخأف رحل ناودنملا ةرطنق ىلع ف

 لاق ؛ لجرلا لعف ام : لاَقف . هلرمخ2 فقوف كلذ 500 5

 ناك ام : لاقو نيرضامحلا مشو همتشو ابضغ ربطي داكف . كلم دام



 ا

 ةنيدمءانب "لمت ناكنأ دعب اذهو نيقرفتم هيف عانصلاو الصتم كلذ يف
 مث اذاولك لايح اهذاخا دارأ مث كانه اهذختيل اذاولك ىلإ جرخو هسفنل

 ةيسامشلاب اس راد ءانب ىلعهب أر ررقت مث اهدنع اهني ةفالادسا د

 كل فلول ١! كلذل ردقو اقف هيلع فلو هنيدملا نع دع امم ىنغتسي هةللصح

 ىلبملا دم انآ هريزو بلاطي ناكو اناا لردع ىلع ةقفتلا تدازو مارد

 اثبع هنم تلتف جرملا نع لخدلا روصق عم كلذل لاومألا هوجو هيجوت

 ضعب ىعسف كلذ نولوت, مو ناكف هباتكو هسفنب ءانبلا ىلوت هفاكمن 2

 ةفيفخةقفنن لجعتيل ةيوسلا ىفءانبلا "”نوقفشي مهم هيلإ ةلودلا زعم باحصأ

 ىشمو كح ! قلل فاكيهف ناك ثم متساوا ىلع مقوو قابلا هم

 هيل نب ةي نم تلق هيلإ بكر أل نأ زعم ةرضح هيلع

 تضقتاو هتدح جرخأ اذإو كلذ عم نطابلا مياس ادج ادبدح ناكو

 ىلهلا رضحأف ةدحلا كلت ىلع موقت نم نكلو هلعف ىل اع مدنن هبطخ ةروس

 عراقم برضو حطبف هل ا متم ذخأت هارام ىلع هفقوو

 روسلا قوف نوساكر 571 قا لاق 3 00

 قلد «ىلإإ !|رقاردانف ةهضاترخو كارتألا هداوق ريخلا غلبو يحل ا

 كتيللك ؛هرادؤلإ ضف ١ .هتلعألاناذ هنعحفصلا هنأ هتلأسمو هنن نيب ا

 هيلع اولوو هفرص ىف اوعمطبو هوأاذعا تيزغل القل كلدب لفح ةلق ا

 نشحبوتسف: كلذ ند'قتح وتشم 7 هيحاص غلب الك هنن ناب نإ 10

 عمجمو ءانغلا وعدبو ذيبتلا ةليللا كلنا ىف برشي نأ هنداع تناك اذكو هنم

 نوللقب ئىأ (9) ' «قع» طقط هلع (1)
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 1 ل طال اانا غرلاطا هنل الع ثنآور اعلي دلما
 هيلع هنع نوكح مهتعمس : لاق . ال : تلق ؛ كيب نع نوكحت كبد لهأ

 مرطمأو مرايخ مهبع ىلو اريخ موقت للا دار انا لانذلا ماكل هد

 ىنءاج حاكم « مرأ لف هدوت لفبلا دئاق لس 1م هان قررطلا

 نسل السلا ارم ناعوت انا كريفتلا ككل ججاجملا 0

 كل كلردسلا عفا اذهوب واكأ الاشاو هند اكل قل

 تشع عاام هللا و تلقا“ سو هب كبطاخ ام : لاقو فيسلا دنع هللا

 اف ةصّقلا هيلع تصصقف . ىتتقدص دنم اعاتدكاا الو ىتنتا نيم

 امر د را, درمان نياق تلك قفل لح لانك ذأ فأ تدرأ

 . هيلع هللا ىلص هللا لوسر راث اب ملاع رفاكلا نا اما

 فاييا؟هررصق «/ ركنا ذأ هيون ن دمحأ نينا عا ةلؤدلا» زعل فاك"

 يشق 0 يلد رع سس كاذاوع د هل يتلا

 0 ا لا
 رفعج ىنال د 0 دعاص راد قزالي. ىذلا ةلجد ى

 نالا ميمجاو نات رااح 0

 رضفلا طفلا راوسلا عسا نابءادب اان 1: ةلوانلا ١ تلمع وا زدلذ

 نادبملا ضغب ىلا ةيسامثلا ةقر دح نم لا ةميظعلا ةانسملابو ناديألاو

 ةرجأ نوعبسو فين اهضرعو عارذ ةلامسمحو فلأ اهنم ةانبام لوطو
 لمعلا ناكو اهطبضيل اهلخاد ىلا اهنم رخل ىتلا تاجيهاتسدلا ىوس ارابك

 أ هلعل 0(



 كك

 هلماعو هيلا راضف هن ارع تلماع كل تا نمفلا ناو تا

 هد هن رجا حنا لوالا قلن تكد ولو كلذ عفن ل ثيح هلثع

 روب هسا < طخم ةرك ذب هذهو اوفع فلآ فالأا

 نينم وأ 7 نأ "تم 505 تلق هدب ناب كر |مجرغ أف

 قط كلا لأ تاذه أ هدب دق مل ىفالا هنت ل: كتر

 5 را م ع 0 7 ا آنا

 الاو هيلا كإَدَك همد ننم وما 500 ني ةكح قلع ترحجام عم

 قرطاوب نوما انكحتلتاه الات ل دقت" هلم جارختسا ىلا سيلف

 نم ىطبنو ىباتك نم ًابتاك ناك ال هللاو : لاقو هسأر مفر من ايلم اركفم

 01 رمت دم اي كل تيهو ادق ىم اريبدت مصأو ىوأو مركأ قامت

 ميركم ةتتلاعأ اطاو كاوا تس لضفلا قف هع 1 ظ 3 عنصاو ا
”3 , 

 رفعجىلا ىضاقلا طخ هبدجو ائيدح ثم دحلا ادهدهتلا ") ةيرشلا

 نب. جاجملا لاق : لاق هريخأ ئمشملا دمحا نب دم نأ ركذ لولهلا

 لع هدهد ةيوولا اور ةصحازإ كلياطح نفر ا

 قفزل اهتم صح جضتاذ ا مردجم لاق هنا عدلا نانا جرختسا قىح هلجر

 ىلا هعفدو ىنم هذخأف جاجملا كلذ ضرب لف ةعج ىف مرد فلا ةئامثل

 قاوسلا, ف انآ“ ع هن رث هقاسّودف هقهدو هدد قدف هءادع بحاص "لعم

 لاش, ىط ةعستلاو اكلنا ناقه فقاوانف انوا دمنا" كافرا لب لك

 ذخباؤد عزم كم دخك ال ةقاوو ارفع ةردأ اها از

 هللاو : :تلعف, ٠ تنص ل ءادح اهدي افلا نود قداف دنع ىرادلا



 2 ا

 لتملا وهو لاورص 5 لضفلا ودع ىلا ليل هناف ىبَأ ناو كد 0

 1 ل ارتلا الوزادعلا و ابهردإ جول اذهب لع تيلضأ ال تلاوو
 1 0 هس هير ىلا لادطلإ الو فائاسو مارك الا نود ناؤملا
 كيزاح هللاف تم نأو اهتركش تشع نآف ةصلاخ لع كل ةنملا نكلو
 0000 ال لاه رمال لإ رو هر دنا تدعلتا لق ع
 ” 1 شطلاو مرد 0 ذم هبإ : تلففانا ىرويم نا اوم

 11 ا هير ةلورفل ةعارو يلو ال 0 وو ل كار
 ٠ لع كل او هل كلمد ام: لضفلا ىلللاقو كا

 01115 هل [تلمك# دعامتب 3 قك كنانَذو كسفن ل تيس

 201 راو هدا( كللإ هد ودم اجلا لاقف : كنت نإ اعنا

 ةسمخ ىلإ هعم لزيف "ىثل لحي ا هنرضو #0 8 كلا

 ىلع داز اف بجتسي لف فلأ فال ا ةنالثب هنم عنتق بج لف فأأ قالا
 00 لالا اس كتانللا ف فاني نأ لضفلا اجو ةوركلا

 نب دمحم ناك : هل لاقو (مايأ هبفرو هيلع ملخو هارادو هب قفر هايإ هفالتا

 "0 د 1 ا كم نوفا ىلا كع لت دان
 011 هلع صفا ةيدومألا لإ ليحل افا دنلم اهلذن الوطن
 هماركاو هل هبفرتو اثلاثو اناث هراصتقاو لكلاب الوأ هتبلاطمو هتبقاعم

 وكدا اورد لاح و 0 ةسانأو مرد كيل 0 هعم ةتعاتقو

 لضفلاب مهم داكو نومأأا دب ىف لبملا مطقتاف ارضاح كاكور: كلذبلد

 ىلع 'ىجي دحأ لك سيلو نولاك ال لاجرلا نينمؤملا ريمأ اب : تاقف
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 ليمتتا# ىضاعلا ال لاو 1. قع نكسر دو اواكأاو ياك وخال
 اوشاع مهلكَو دحاو نطب ىف اودلو ةوخا ةثالث هل ثدحلا دلاخ ىلأ نبا
37 

 ع

 نومأملا نأ هفالسأ ع مجنملا نب ,ة نانا ةبه ننال وأ اذ

 نب جرفلا ىبأ نب ىسوم ربص ىويبم نب ورمع لاي هل المأع 0

 هيلا ةللسقي نا داذزن نت طغقمش قلما [رساوم ةاؤلللا ةهاذوما لاش
 0 !و مرد فلا الا ةرمنب نط لحب ع ماير

 200 هبضرتو ه«تمدخم ىمأو هقطلأو همركأو دم ىلا ورم مسف

 وهن قيليام نااءلاو شرفلا نم اف همدخاو هراد نم ةيرس ةرحح

 ةلاشكو ظاخنف هل ههقرت هابي هيلا 0 لاس قرارك مايأ هن الث هملكب

 لخدف ادم ورمي ىعدتسا عبارلا مويلا ىف ناك ا نلاطتم وه وقم

 ةفيلخلا كيلا هب مدقت ام تفرع دق اذهب لاّمف : دادز نب دم لاق . هيلا

 ىوتح الو طق هثلث الو هفصن الو لاما اذه تيار ام هللاوو ىرحأ نم

 تاضفت دقو امترط هيلا اذه لعج دقو ىد ديرب ة ةفيلخلا لعلو كلم هيلع

 : ديو :كلرخلا# ليم كيو قءادوع وما نال ودا
 اهلثكو' ودلع ىمو انطابو ارهاظ ىيلم هيوحن ام ميمجم ةرئ 5-7

 قش + عنو هازل ردنا فأل ةتالاك اع قيل ع اذا
 ”ع ام الا كلذ دعب ىسفنل تكرتاام ةظلنملا ناعالاو قاتعلاو قالطلا

 هدفا نا كرات ناف -شيوفعم لهولع ةارنكسازا يو ع تر

 تملا نم ىناجمتو كلب هللا ىنصلخ دقق لغف نافاهب ىنم اًضرلا ةفيلخلا لأتستو
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 0 ال دك راندا اذ ندعو لمع اتمتع اه ردي نري ديال
 فاك يد !اكللخ انف داس لك كلذ لكون راند املا انوتسع

 اال 1 املا لتنلا يلف نر نال داو كيك هسا لوصف قدي وابمف
 هريغ نود صحا قيوس عيدي لجر ىتريخأ : يضاقلا يل لق مث . رانيد

 اد يدوس ىف ديت اه صعبا هنارهتيسن اوزعامنا ةقاوثمالا نم
 مهنم ةنس لك ىف جرخ هنأو ارك نوعبرأو ةئام هنلبم ناكو ةنس لك ىف

 قررا اذه" كلذ دما وتحط _انلوملا لاخ اذاذ. ؛ ءيشهنم قيببال تح

 0 01 فان نر روش قوامجتلاو.ءانمضلا هلك 1 ايعاو اقليرط يع لحلا

 كلذ لك أب ال نم سانلا نم ارارم مهفامضُأو هكاوفلا مدع دنع ةنسلا

 لع نس ىف ةادنب ةراخب ةرضملا خياشم ضعب ىل لق : لاق من . الصأ

 ى ىنعي طبضو ليصح ىلع ردتفملا مايأف هيلع تناكام... رشع, . نيعبزرأو

 . سانلاو ةشالا

 ذاع 0 اص نب دم نسما ىبأ يضاقلا ةرضحن ىرج

 ا ا ار كك ايف كلامو ىفاشلا لوقو: لجلا

 2 00 نيتعطق لك ها التاو نحس ميرأل دلو نالجت نب دمح

 سيق“ ننب.كعشاالا كلو: نم .ةحبوز نت طا كلاكبت نسملا وأ ىضاقلا

 ةلسدع هادلعأ و اطيض 6 نايم ادع تادي تاك ةش 3

 لول كلن نتل ىا رامات الا ورايت بغا ليصحتلاو راهظتسالا
 ال ١2 الإ هنأ نيلب كابلا كيفان دننا يي رادع دم

 دْحاَ ىنطت ف اودلو هولا ةلبؤأ ةفوكلان دهاش هنأ 52000
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 امو ردتقملا م انآ قفاللكا كو تداكك مظع ةئاملثو نيتس ةنس ىف نابيش مآ

 م 8 عراوشلاو 0 نم ةبنقر فاك

 ناك روسرو اه ردد لحل هقشأو اك ا ترا اد ل عاونأ رئاس

 ملس ناك ىباما دمحم ىبأ ةرضحن ردتتلا دبع لع ناكىواككلا نا

 507 هديفطاو هخكدلنتل 0 ةلجوللا ف

 قدا تامامخا نم انف ام ءاصحإو دادي فصو ىف سما نال

 هيلع ىوتحن نم ددعو اكلت اساناعتملا نك تكول لاذع معصا قتال

 ةطنإلا نم مو لك يف هبلإ جاتمم امو نيحاالملاو نفسلاو سانلا نم دلما

 رم هيف راعملا نامصأ ىلإ لصيام لصح آو تاوقألاو ريعشلاو

 هفلأ ًاباتك ىريغ ركذو الأ نوثالث وأ الأ نوعبرأ موب لك يف نيجالثلا

 مظعف كاذ امأ : نسحلا وأ ىضاقلا ىل لاق اذه لثم ىف بيطلا نب دمحأ
 هاا هيك مكن 3 نأ هم ٍدعتس ١8 ام هس اادهاش دقو هل

 هب ق رشرالا ككل هب ىلعلا مطقنف هصحن ملانإ الإ بيطلا نب دمحأو

 اه اهؤماس تا امدو اال دسا ل يا لل سا ىو

 هذه ىف سلا نابرج نم اهف عوز ام اناصحو انيصخلأف كلذ ىف ىهانتو
 لع ةييجلا 5 املا لمح ام دادغب برقو 000 اذاولكب انردقو ةنسلا

 ةتس هيف عرزب سخ بيرج لك اندجو برج ىفلأ ميما ناكف برقت
 بيرجم نوكي هظفحأ مو اذكو اذك لوصالا نم باب لكنم ملت باواا

 نيلتتعي لك رامتسالا ايتو ىلع املادمذإ يللا ل ل1 تا اك
 رنا و عيرلا لم انو داع بيرملا عافترا نا انل لصف دحاو مرد ةسخ

) 
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 د 2 نادكتمالل عوجزلا 1 0 مرد و ”

 0 تلاقو اهسفن تيوقف هنم ةليلعلا تيفشف لطرلا ذخأو مرد فالآ

 رخآ الطر تاه.: ٍلاقو مرد فلآ ةرشعب ليكولا ىنءاغ 5

 كلحو تاثاع ةليلعلا هترش ايلف هيلع كلذ تعبف . كدتع :ناك نإ

 لطر الإ ىدنع قب ام : تلقف كلذ ىنوسمتلل ىبوؤالا ةدايز تبلطو
 كا مرد كت نا ىبارادف ةدايز الإ هعسأ 2 دا

 0000 ا دال نقلا نب اكشإنأ تررشأ نأ تعز نتلجاونو الطر
 00 1 دمر هنم ترررشخ: لاق, جرد: فالا ةرشع هيما للعربي اجل

 اننا نإ ةليملا تيلص شلا وردم تيارا: !لاقتو ركحلا ترق لبكملا

 0١ تلال ةريشيف تا نير نم كدت ناك نان نا قون يبد

 اس لاك اقل | نيالغب الإ هيبأ الو دحناو لطر هلا نع اعل

 007 تلقف انلأأ نيثالثب جل لطر عيبأ نأ هللا ن ٠م تييحتساف

 دف اش فدع دمي 1 ابهذ تنل لع اهدنعب ىتثج نإ 0 اهناأ

 تفانآا ىلا هترش انف لطزلا دخأوب انلأ نيرشعلا قلطعأف... ى

 : لاَقف دغ نم ىناعدو لاع هبا ع قدصتو تاكأف ماعطلا تعدتناو

 1 مداخانأ : تلَقف متحاف ىتراج ةايحن ىتايح تددر هللادعب قر

 تناك ومراد ل نم الم هلو مشو هحل' ىف ىقمدختساف : كاك هدبعو

 ا كابل فاضل اع تاي وقور قمع لصأ ةل ئتءاج ىلا ماردلا كلت

 . هعم ىتايأ لوط هللا ديبع عم بسكلا

 ١ نكشاملا ىلع نب اص نا كك ىضاعلا دنع ان 0



 تايم

 تمادَقو هيدلاو ىلإ عقرف مساقلا وأ هب ىعأ ىتح ةمصع وأ هنم عبش اف

 0 ل هدو ةيدنه جاجدو ةنمسم خارش ةريضم

 ماقو افيغر ةمصع وأ ذخأف هتدلاو ىلإ ابمفرب ىراوملا نبا سعأ ىتح ابسح

 لإ لاق هلع نناذإ كانو فرار نا هللاتف ةراضغلا عم ىشع

 فصخلاو بارخ ةدئالا هذه ناف ةريضملا هذه ابعم لكا ىديساي ةدلاولا
 ةلمع وأ ناكو + لا ةيلإ ناللا ةرؤ ئزاؤطا نا كسلا

 مم لتبم انأو لفس ءارذع لهأ نإ : امو ىل لاف اسنا ىبو اقتدص ىل اذه

 تذُويف مالسلا ءاميإ ىدب مهللإ تآموأ رينا تدعص انآ اذاف ةبطحلا

 ىذا ةعل :لوعأ اهنإ ومبلغ تلطدق أ نوبل

 را ىزاريشلا ل ا

 ند مع كر : ىنأ ىل لاق : ل لاق جالثلا لاملس نبا اد لاق

 لقو داذَعَس نيتشلا ضع ىف جبلثلا نع هنأ كلذو أحل 0 ةس+ نع

 هيراج ىجاش تاتعاف كانعرا ةئغل هكنم قف هت ان هلع ل 7

 الإ دجوب ملف اجلث هنم تيلطف دادغب ريما | لاذ 4 وهو ىهاط نب هللا ديبع

 ةطسيمالا هأ الو لحلو لظر الإ" ئدعاا كام ورا

 كلذ ىرش ىلع ليكولا رسجت للف ةروصلا تفرع دق تنكو . مرد فال

 يف حلتو جاثلا ىلع روضنت ىهو *”' هجوز هل نع هللا دسع نذاتَش مجرو

 . فحل 0 0 هزتكاو ما“ لاقؤ هللا دميع ةيجشف هبل

 كعسأ ال : تاقف . لطرلا تاهو مرد فالا ةسمخ ذخ : لاَقف ىنءاخ

 هحوز لزيع هلعل )١(



 ا

 اننأ بسحا اذهاب : لاقو ماما ىلع ىمشاحلا ضبَمف . لاوسلا ىلإ هومفدا
 لاّوسلل امو لاوسلل هيهتشن ام لك مفدت مل انلك أب انهت انعدو لاّوسلا نحن
 اب : لاف . هتلشأ ال لاو ةبافكرَلا ةديصعو رّقبلا ل ىف مهل ؛ اذهو

 نأ مدقت اهدلع كل ربصت ال ةفايلا تيلش نا لاقزي ءاراام قداغ نإ دج

 هلك أب منغ نحن انعدو 00 نك اذ كاب نع

 امأف هلثم مل عنصب 17 مدقأو نا لوقا لاق هع لدم مملإ مفداو

 يل لاي امعل هردص عسل د ا الا ناف هنع

 اذه ريغ ىلإ افرض ماردلا: هدنع تلضحااذإ هن ا راارم ةتع ماا هلإ

 ادق زعم لمعاضبأ نسحن الو جوحأ هحالصإ ىلإ وه ىذلا لتخلا هةر

 0 هللا مق متلغايب لك ع ذاذتلالاب ىف: ئاوكراشإ نأ تحأ انأو

 اذا اذه دع ناكو كلذ لفت ..لاوسلا لع ايقرفو هذه لثم ةماح

 ا ا و هب ةقدصلاو هللا | مدقت ام ل اثم" لامعا م شق

 : نورضاللا هنشي.اذإ الابره ضح رم

 نب مساقلا ابأ فلأي ناك : لاق شايع نب نسحلا وأ ىف د
 7-2 ناكو ايلهلا فلج ءارذع لأ لع عمرا

 1 0ك د لاو ناوشللا بيلعب قلكتلاو:تيتملا سلما جوبلا
 ديدش مسقلا وأ ناكو هلع قفننو هصتخمو اعاد ا ا

 00 ولات الو ماوس اع الم ءابملاب اني ستي ”ناكو هماجكإلا

 - 1 للا كا رم ةقج نإ ىلإ هناطع لناذإ قاكم هيي كلكم امبالا

 . 5 .. - . 2 2 .٠

 بيط لول ريغ مدعف همسر فرعي الوهو مو حاوأ اذه ةيمككلا ةدنع
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 ةدايزب كل هتذخأ ماردلا تذخأو ةيطعلا ترقتسا اذاف عابب ام لك ىلع

 :هومسولا هذه ىلإ كلان قم ةلغ لذ بلدو ءاتقلا لأ! كيلا لاطك

 وا ناتش كول اج للا متم دق تالآلا١ كلم اذه ضخأ اما ؟ ىل لاقت

 تقول نشعا وأ نق ةّش ىلع انآ امو امنع ءانغلا تقو ىنالبو قيص

 بئايعأ مب بحأ انأف اهفو اهلع هللا تيصع دق ىلعلو اناث اهلإ ةجاحلا
 ءانتتالا كنور قيل" هللا كفل 0 ةذه ىق.هنيعب نملا فرطو

 كلذ نسل املإ ةحاحلاتقو ىلإهللا ىاخح 0 اف هتيصع ال ةزامكر اينع

 هأنإ 5 قو ديدخحلاب 7 هفلخ دادحتساو هلثم ىرش ردعت هلو:كاغإ

 راجتلا نم ءافعضلا نأ ىو فاح ةدلاذ الاغ هل 5 امل

 فر الو ع ىلع حابر والا 0 عاج

 اذإ هج ناك ناينلا نأ ليكولا اذه قوش كاف ىضاقلا خرا كال

 هعفدل 0 نأ هنن ةاعا سبط نم نول هيلإ مدق

 عيمج مون 0-5 0002 0 لاول لإ

 0 0 هنااا كيت لقاو 07 ىف لضشو هنديات

 هبلإ مدقف وعش اه هلا قل لع هالكع 2 07 اف : مظع عج مرنم مون

 قف: نيسل ى دج هدقو ل شحالاوعللاهب'سأأ 0 كيلم انو
 را ل مقرف هلا زاهأ حل |ووتم

 ةسخو اهرد نوسمخ ةماحلا ىلع همزلبو ناهنلا تجعل ناكو قتسفلاب

 : لاق ىتحاريسي الإ هنم اولك-أ اهف ماملا نيك ر دق لع نفك او لقا 13

 نأ : طمس هلكل ١ 1١(



3-3 

 هي زا لكرااف .  عراج دب دارت و
 اكرم و ىندح : لاق . نقاد دع كو داقلا ىنن

 8 ناك اذإ نايفتلا هدا 0 ناك: كاهن شا دبع نب ناعنلا 7 01

 شرفو فوصو زخ نه هلمعتسا ام عيمج ىلإ دمعي نا فوج الك قالا

 نم رظنيف ىضاَقلا سبح ىلا ذفتب مث ءادنلا ىف هعيديف ءاتشلا لا 1

 0000 اخ الَو هيلع ةنيبلا مايق نو

 00 دعب م الش لالا ناك نإ هج رخو هنع اصب وأ 1 كلت

 ةيالثو ناراندو راند هلام 5 نموىرادهرو ىلقن لثم اريسي اعبب عيش

 هلام ضار ى ديزيل رثكأ أو لقأو د 31 ىلإ ريئابد ةرشع نم هيطعيف

 تاغيام و م و ردقو ريحنط لثم ىا وسألا قعب ١ نم ىلإ دمعبو

 0 اهلزغ يبت ةأرما إو دددش رمض ن مدرلا عابب ال 7-5 نظلا ىلع

 ّ و لدلللا اذه نم اناولأ لمعيو مهماع هعدنو هن كا فاتعا ا قاوكن

 01 علا ا اذاغاملا تايلآلا كا

 ثم هل لعفف فصلا ةلا او تالمزمو ريصحو بصقو قيبد نم هدنعام

 رك انيؤاهللا جاتحم ام ميج دجتسا يابا ساعات داع ك1 كح

 01 تكشف رم اذ را كلنا: ىدي تال كلت هلق ول ىلع كلذ

 تو ل كلاو تذلاللاو تاثلا هذه ئىرتاتلا كنأل لمح عفتني 7

 ىرتشيف اهنع سانلا ةفاك ءانغتسا تقو ابعيدتو اهتميق فعضب اهملإ ةجاحلا

 ترد لا ظخأ قاف مهظع لام كلذ ىف كنم جرخبف اهتميق فصنب كنم

 ءاتشلا ديرب 0(



 كك 55 -

 : هللإ ني هيرداصُم

 1 ةاضملا ىضاق ىنادح : لاق فسو 5 دعا نيلملا وأ ىندح

 1 و ه0 دمت 8 0 : لاق دمحا نب هللا ديبع دمع

00 1 7 0 ! 
 و ىنيصنلا دم نب رصل َك دحاولا دنع جرفلا وأ ىدغنأ

 . اهم ةدنضق هنسفتلا ءاغملا عفو رولا ناكشلا

 عدن 1و هيف انتيتسم حلا .٠ ىركف ويا ل

 عرولا نم هاندا بملا فرشاو هنوبص ِ انكي

 ع زجلاربصلا ا ىركس تناول ” مار

 عدتخمو لويبعم نيب ىعص وع مهلهاج نم فاكر لها لا ا

 عرتخم ريغ نفل ورق ملا 56 هلاعفأ هم وق دزب 50

 عرلا نعىنني ام ءامل ا ل دجأ 1 انييدراول

 : هللا همحر ةلودلا فيس ىف ةدصصق 0ك قدعنأو

 تاشسم ناميرلا ف 7 ِش 8 كَ 3 كراع طرف مايالا كب تداذلا

 توعد ركلا كبح هوحن ن يللا” قررت ديب نكس

 توبه نقفاحلا ف 4 ب ا 0 دال (لا العا را

 باوحّشهنم سمشل مشلا هجو ار اثم اريثع نيءاضفلا نيب ام العو

 بيصلو هرادقم ىلع باصي مل الإ ءايلعلا كرد أمو

 )١( ؛زةيبتلاف 0-0 1

5 
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 ا لن ع اورام واح نونما متأ : لات هاف الاانا

 0 كلا اف ؟ لاف اقل قال قواك نر

 < ران لقاء كلم قنا اولاق: + "ةونأف لاق". كللم ننا ناك 'اولاق ؟ لبق نم

 "انحألا ىلإ ىهتاف كلم نا لولو مو رك ةر ف

 عم ىنايأ تلاط نإو ريخألا كلملا كلذ انف : لاق . ًابلثتم ناك اولاقف
 00 م هدالوأ اا ىدلو ىف ىدعب كللا اده قب ةريسلا ىبلاسحإ

 اودحسف : لاق .ىلبق نم ناك ىذلا تكلل ناك ام لم كلما ىف قرعلا

 اوفرصناو ةجحمهتمزل وأ أثيش اونسحتسا اذإمهتداعاذكو .هل اتطاوت كلملل

 برعلات قبس دق "يبث اذه : ىضاقلل انأ تاّقف .هل انطوت كلملا كلذ دادزاف

 را الا ااا لولا ازا اذن عانوا ين نفك ىذا

 01 فس يدك لاما دحام ينم ناطر ذكور كلف

 ظ ل كيور ا

 90 15 لاف رك نادعأ نب هللإ دبع ن نمحرلا دبع ىتثدح

 00 هدلب يف 2 و فا 0 وأ ناكو تننطلا نوره ن ديعس نب ركب

 ىنملكت : لجرلا ل لاتق ةرمصبلا لهأ نم لجر ىنأ مصاخ : لاق رسوم
 كلا ق ا ل 1 ىدل ف راجع انأ 01 : كيدعرس كر 5؟ ا ه1 و

 : لاق مال ساكت نمحرلا دبع نب ديعس مساقلا ونأ ىتثدح

 دقو 1 را يقل اور ةلؤادلاب١ نسا سك ترضح

 : لاّتف للملا |ححصف جرخاو ا ٍ دل كام لاك عارم زر

 اا او ور فعلا ب نمار ككل
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 تمعحطضا 0 الا نيس ناو هزم سدي سا

 ل . ام ىلإ جاتحا دق (اهدّتعو ) نينا ناو هذه ىلع هذه

 هتك تفاح 0 هر قاض لق نيس ناو هذه لع هذه 0

 نيكل نع ادقيلا نتجا 5 فدحا نا ةبدلا نع ل 00
 .:لاكفلا لإ

 لهأ نم خيش ىتادح : لاق رايس ن دمحأ ركب وأ ىضاملا ىنتدحو

 رحبلا 27 هتف رعمو هتقن نوركذي مهمدجوو نامعب هتيعأ ٍناركيو زيتلا

 هندح ابلهأ نم دنهلاب الجر نأ خيشلا اذه ىتادح : لاق ىضاقلا ىتثدحو

 ريبدتلا نسحأف مبكولم نم كلم ىلع نينسلا ضعب يف جرخ ايجراخ نأ
 يالا ة ردكم راهي هي دان دهيم هاري اسست

 ريركت فعضت جراوملا ناذ لعفتال : هوارزو هل لاَمُف هسفنب هيلإ فحف
 هباف ىجراخلا لواطي لب هسفنم وزي نا عالا كلملاو املع شويملا

 لبق ملف . كللا شويج هيلع تلاوت اذإ شيج دمب ًاشيج موات هل ةدام ال

 ةريسلا نسحاف هتكلمو هراد كلمو ىجراملا هلتمف هعتاوف هسفن جرخو

 ءكح عج هناطلس ىوقو هركذ نعو هرمأ كام الر تارالا لس نا

 لك لع زابخم نأ ةلامغ ل اظفكو ةباذإب كفارطأو هلعأ يال لإ

 اولصح اد اولعفق هيلإ مهنوذفتيف مبئانكحو مهئالقع نم مهنم ةئام دل

 احا طوال رعلا | لصوت اوراتخاف مهنم ةرمشع رايتخاب مرمُأ هناب

 هسف بويع بلطت نا لقاعلا ىلع قحب: م لاقو ةرش كل

 اننحناو اكش الا. اولاكت؟ 0 يناطلس ىف 1 5 ىف نور لبف اهلبزنف

0) 



 امك هت

 ع

 . ةد هتطعاف

 رامبل ىيورزملا محا قيبرصتا نب دخلاولا هيغبحرقلا »وأى دعنأ

 11 ليقو نكااذلا ةلوابلا سلع ىإ هلاة دق ادبنلابا تفزغرتملا . كلتاككلا

 : مهلع هوفعو بالك ىنب عم هل
 مزعلا كضبنأ ءاقنإلا كّفكَنإو محلا كاما نوما كنتما اذإ

 ةبتاكملل حاصي ام هرعش نم ترتخا ىنكسلو اهلك دروت نأب ةقيقح
 ا ع واط كرد لإ يبدا مضر لايقل اول[ تداولا
 ىف رظن. نم ىلإ الوكوم هناسحإ رثك أو همالك ةيوذعو هتغالبو همظن

 8 ةدصقلا هده نمو هءاود

 رلظا 1 تاينإلا علما ذي اموت طوبل هدو تلا كلو

 مايا ناش قات واعت ركب. !٠ لبكوام: عافظما زجل تفل ءاقإ

 متل كوك را ولا اك حا ع للا وعل قدا لاحت لإ نامكللعأ

 لخلاو لما فاض نسم د ينل عق كدليعرذفلا اع فاك زا

 ناسا اةالاش اونااضب هاء لاقاواتبلل نب دهلا وكب دو نيضاقلا قشسلع

 1 ال1 د كعاهذملا تراذإاو اهلعأ ىاراد دعب ازيتسارسعابولا انواع

 الييكتملا 21 بصتتا دق نيرشع ناو ارشع دقعو هتابسو هماهإ

 00 را كن ردعع فانا( رادقتو نيتاعب نووبهلاهل قيقا يكل انقل
 11 ال1 مان قاف ا رقوب ةلاعم لغ هةهيكوتسما ع يونا قف
 لعن جك ىلا دق نيسمحخ ناو هلاك دقمعو هده تماق مك ماق دق

 هر#4 3 ةطارنق ( هعباصأب اهدمعو ) نيتس ناو ةعباصأب نيسمم دفعو



 همس © ب

 لع قساَبَح قيفاعلا ى لاق :.لاق ايلا ةنيهاوزس صقل
 ةسلره ةراضغ هديب ساره مالغ ىبوكرم ماجاب ةرم قلع ىسع نا

 : تلقف . هنيعىدانمت منغلاو زوللا مج : لاقو قنا ىلإ اهلاشو الع ىدان

 تقلطت نآلهتساو نانءوتللا ذب دريحأ ريزاولا كا تر

 . تاعف

 رسوم فلختم لجو طلسا و انذنع ناك لاق قرا دع وأ قدح

 مانع نم ناكو اهاوبم ةينمع انرشاعي ناكو بوأ ىبأ نب دم وأ هل لاقت

 : : : هلوأ توص

 هلب[ثاحج نيببكشاولو "2 هلقتم ّدحأ طياملا .نإ
 هنن رماذ هات 2 راش حا 2 لنةما يعرا

 : تلامف « هلأ تنفي تيرخ ىنإ » ىل ىنغ تساي للاب : لاف اهلعأ مو

 دنا ديإر هنإ ةلملا تاق نيرا تلطض لذ ماك

 ؟ اذ نم اذ نبأ كربظ مطق : هل تلاقف « هلع دلل ا 9 م هل ىنغت

 « داوس حبطصن ابه ىيلخ » : امئانغ نمو : لاق ٠ تاوصألا تنغو

 0 حبطصن أه ليلخ » : ىنغ تسب هللاب امو امل لاق

 ىلع امو انيلإ تلخدو : لاق . كدحوف اذه ىلع تمزع اذإ : هل تلامف

 ا ناانابر ىحتساف "دائما انعفاصنو هعفص) نحنو ةلفغ

 :.توعبو'. اراه ةلراعوص ابنت تلك كوفر[ نادل

 ايداع الإ داقريرال فوات ىرأ ا كل انآ ال ىلا ىسأ

 نضال فااذكم 8
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 ةلودلا زعم ىدد نيب 20 ىضاقلا دماح وأ ىندخ

 ةعاسلا ديرأ رفعج ابأ اب : ةيسرافلاب هريزو ىرميصلا رفمج ىبال لاف

 اذه ديرا نممث ىرتزو تنك اذاف : هل لاَقف .هلثم دهرا أضيأ ىناف كلَذدَر

 نع كلذل لضف لخدلا ىف نكي مل اذاف : ىرميصلا هل لاّتف ؛ كنم الإ
 ةعاسلا 3 لاقو ةلودلا زعم هيلع 6 ا 5 هب كئيجا نااوف عرج

 ىف نسحب اذإ لاق ا كلذ 1 قح قيكتلا 6 56 هللاو

 ةنع تاما هم تاكشما:الآلا ان ةرق كلل :تينرخ كيكللا

 دادغيب ةنيدللا عماج ىف تفقو : لاق ىئادملا دم نب دمأ ىتثدح
 هيشنل لئاسمو سواسولاو تارطملا ىلع نورراح ةفوص ةفلح لع

 ردصملا خيشلا اهم هل تاقف مم نا نا ىل رطخو امهفأ ل ساوسولا

 0 ك0 اا قلع اذ ورح تلتف ١ تاجا لاح .!اهاذكو

 01100 فرشاه عيطق كقيلذا فاما فات كذلك

 لبحم كقلمت مم ”ىنث كفا قداح ند دال نفع كو رلعلا

 ارك ناوطاخ اودغلو ايلا "أ هلوحنمل عقوف :لاق 500

 : تلاظاف 2 عرمأي 5 كر خيشلا نطفو

 1 مرتب نك ردك مددتعوو نو راما رم نب هللا دبع دمحأ لاق

 مطقأ اي 5 : هبمدبلا ىلع هل لاذ انما وأ د تا.عابرلا نم

 كزرخ ةلغل(١)



 تما دس

 ىلإ اهدعبو ردتتملا مايأ نم ةمطق دادغب ماقأ رواسي لهأ نم الجر اذه

 ةفينح ىلأ بهذم هقفلاب فى نييهذلا ىف اناعصأ نم ناكو ىتارلا م نأ

 بيطلاب يوب ناس 6 ايضا وو كد لهأ تهدم مالكلا ىو

 ةدعى كلا دلشو رتسو ةفع عم ةر طال : ناين وا ةسو انا

 ايام 000 : ةلودلا 20 ماشلاب حاون

 لع ىأ نم قبشن قااحوا ول اهلاراع متت ا ورسم وه اعإ ل اذه

 لل نل انل لعبلا انلقل ( رايزابلا نبإ ىلإ اموأو ) اذه ل 9

 ركتي لو هنم كحضف ن حبلا انقل ( ة ةرنلا فيس سمول 07

 درد تياركب افاد ل تزطح.:باناق تصون ربو

 ] ا"” احلوأ ىتلا هتديصق هيلع أرق اذه رصن وأو

 دل نأ نيالا
 تيانبلا ةفايعملا عيراسا لشعب . كئامدلا ىضاقا نع اماثل تطاما

 تئابررلاب ا داقاحاا ىلع. اوطاخلا» ةدبدك تناج امض اي
 ديرد نبا لاق ؟ ثئابرلا ام هللا كزعأ ركب ابأ اب لاقو ةءارقلا مطقف
 تتاح ىف نا لا لافرق تقاير هادم ضرر يلا

 اقوشتو معلا ىف ركب ىأ ةئاطخم 00 انت ا

 رض الل ف الف قالا ظو ناكوز ارك ا كا لاظإ ص

 ديصقلا ىف انارق داعو تاجركسلا ىف هذه اثير مج لاق ؟ هللا كزعأ

 مساكم

 لصالا ىف ضاس (ج) ياو ىالرقلا ت0



 5ك 6-0

 سايلاب 0كاليفطت كيلزم ل رمل كلاب نال تلق

 سانلا ىلإ سانلا لخدأو هعاقتإ نم سانلا جرخأا
«2 
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 ظ . 3 ا 2
 هقرخ وأ َنآل ًاريز ققاوب الو ب وا

 000010 دك قم نط كنق نوقف عاشإلاو كني "”تنراق

 هقدص نم وبف 0 ترظح نإو طاغ نع نامحالا ىف تيعذد ناف

 00 كالا نات اا تفاكملا قاوزره نب اق وعن ول ندا

 "ان د1 و نسبا لع دادتإب ةاضتلا ءاناح دجأ لماك ن ةعانر نأ ف

 0 اعوفصم هنلإ 5 ؟ ىضاقلا ىلع ىرعش ىصق

 رش هلا ا نا هلام هه تفشل يقم 1 لو

 داع ه2 ناب ألا لامع يرق هلاستو ةمتاو

 ناس 00 دو عسل هس اعل خف هس ندعناو

 : ا اع كا ف

 لكيلا 1 00 نم ٍفادو ١ك لق أانيطع ١ نك 5

 نسل 2 سافل درعا م ةدكم 0 1

 ل الو كرات ىف كلانأ ,.كتالع دسل ىطاقل لق

 ليلعلا نايل ها ىدبم هللا لع نيدقلا 2

 ك0 يي لا نا هتادبق ناةماع ل وأ نوح
 اكو ضل رصن 5 6 رض نك كاف ةئامقي نم كاك دقو ةلودلا

 تقراف : لصالا ىف (؟) نافرطل هلءا )١(
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 11 ةكوامم ىل تناكو ًالئام ابل تكور( هج ااوها

 ناو ليوط ىهد دنم اري ىلع الويس دلي هل ني

 يد عما

 يبل وب لاقل : لاقو نالا وعلا !

 اهنا ند اك مم مزاح وأ نام

و كتل فضتلا لع 3 مهارإ قحسإ وأ ىدشنا
 5 جرفلا وأ

 0 ا ولاق (هريغو ا رصن نب دحتاولا دنع

 :فسفتل ماشلاب ىواعلا

 رخاز رحب فادصأ ىف ردلك ىنمضي, حاطبلا لتعم نا انآو
 كح ا 9

 رظانلاداوس نع حتفب نملاك  ابميطحو ابهنكر ىنع قش
 ا ل قل هع يل

 ناب فورعملا ىدادغبلا ىناطلا هللا ديبع نب ةحلط رفعج وأ قدشنأ
 : ةسفنل ىرهوللا 2

 لايت>ا فلح ىتإ ابهنقساف مال

 لالدلاءليذأ بح ينك ةح ا

 لامثو نيمب نع 2روصّم ىهرت ىهو

 لازغ .نيطرت ةييسبملا كبس مخ

 ئرؤينطلا ىلا اقر يكؤخلولا دنع نيدحم ىدللسا

 : مأ تدالا ف عاسنا هلو هيك



 هم 6 ٠ تت

5 
3 

 : عدلملا قي ع رودو كانه ةفيص سوبح ف موس دوريبو ىصب

 قلطأ من سيلا ىف قلخ مهنم تامو دمج وأ تام نأ ىلإ اف أوناكف

 لا ىلإ ةقفلا قم تلاؤو نياشسلا هوم كعل ابدق ىل اع متي

 دبع ىنب نم ةاضملا بتناك ا رمش 2 نسحلا مساقلا وأ ىندح

 ظفحو هل هباورو كدا ما عاسناو نسح كيج رعش هلو ةرصمئلاب دحاولا

 ةليل انك: لاق جاجرلا قحسإ ونأ ىتثدح "':لاق هيف ةفنصم بتكو

 د46 2 دله يرو رهو ا كا دع
 لحتسم ىمدل ماظ نمو لدم نوف 9 مرك ف لدا

 01 ل ا مر الل فلا

 نانا ىالاعاب ةقدما كلاما مقل كقضو قاطوفأو اريغلاو ةينكلا

 ىضاقلا مزاح ىنآال وه : كلف ؟ وهام : ناقه لا

 0000 1 و ةعرزاو "هنو مزاح ىنآفثقت ةدش عم كلذ نم ا

 ردا اله نع هلايبأو مزاح ىنأ ىلإ ركب قسم انا هلا ليرد

 ةاضملا ىزر لحر 5 ىبن و هةهحو اخ ىح تسلجو هيك ةشسسو

 "اذه سئل لق : لاف . ةولخ ىلع هلوفأ ” بش: : هلا رانبير ا يلع

 : لاقو مسبق ب فييلاو رعشلا ىعدتل 0 قبلا هيلع تصصقف ٍ 1 1
 ا

 كسلا قف ايوا رام لاو فادح هادف اوكا

 لضصالا ف دك 9 ءايدالا مجيعم 5 ةباكملا هده توقاب ل َّق 0(

 اه 0 لعل 1 يس اني توفاي دنع ا
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 قمر ناكر ءاحلبق و نيم كاه 'دورتقاو) ا ةاطق ؟هدع لك مهماج ىف ضبق

 يدع طالما هل ساجو زيزعلا دبع نب نسملا نب دمت هيلع ضبق
 نك كلا تادحألاو مهنم نرسم نآمأم جرا

 لهأ ا حالصلا ”ل ل ذأو سانلا نع جرغو مهلع بقتل
 0 وأ ىضاقلا 1 . ةنتفلا ران أفطتل مرسل لع نود حالطلا

 اذه مفد ىف ديدس مالك, ملكت ذخاف ًارضاح ىمشاهلا اص نب دمت

 هيف مالكب ملكتو باطخلا زيزعلا دبع نبا ضرتعاف هب قفريو ىبلبملا قيقرتو
 اذكو اذك "صام اي : هل لوقت دمج ابأ تعمسف ةنوشخو ءافنجو ةشارج

 ايدحو ادق كفرعأ اا ىف ىتلا طويللاو كلهج عدتام
 لوقا |كنؤرشوداززولا كاع "كننهو كوع

 ةياور وادا انارو (يدسلا لع ودتتلا نأ نظام ل ترص ١

 ها ىليدلا ةلودلا زعم عا ل | بحاص نأ لت الو

 ناءغاب . نيركشلا فروت ؟1 تاور كا هللا ىلإ ةءرق كممد كفس

 دق ضار ىلعتناك ةوسنلف تبأرف !نوارضاع و ا

 قوقل لف : ىداجت 507 ىلإ هوفناو اقروز هيلع اوقبط : لاق مم تطقس

 الاغا وان كل موه رمأ ىفلل عيطلا ةفيللا هلسارو هدب ةعامجا تلتف ردحو

 هنمااولتتما اواكك ام عيمجم هلهأ م همزلأو هنع اع

 لهو ةثاثلا ني مارعو نسل تان سل ا لم
 ىلا اهذفناو اهرمسو مهلع اهقبطو قبراوز ىف مهلعج .ةيبصعلاو ة ةراعدلا

00 



 مع

 5 ا
 ًاعشأمو .هيلع تضرعف اهف : لا ىلأ ىلع ء ابضرعأ تدك سان

 مايأ ىف كئئادعا ن ” ان ناكذإ ارد تاقف يلع رجضف 01

 : عفن 0 ا ا

 .كلذ دعب هلعدص 2 يثار حضب 0203 )امواب جى ىلعقوو كحضف : لاق

 مساقلا وبأ ىتثدح : لاق ا ا
 نسما نب دمع ركب وأ 0 ىنأ ىللآق : لا ند

 ىدب اعرق 11 نف ىمشاه ا زيزعلا دبع نءا

 د | 2 فك ركيفإ ىرضح ةمقارا,تكرو هيلا هاج لغ تليعف

 د خبفعف تضرف هك 01 ىلضرعو . تع ريغ نم

 ىل مقون وأ ' ”رزول 00 ىلا

 00 هل تعقوف : لاق . هدب تابق م ىدد نق دا سر

 ا ا نادم ا نفلو . هقحافرو مظعو هدأ ءو

 ادم أ ةرضحم (هتبي ل اهأبو هب ماألا د م 5-0

 ا ةميظعاسف | سقف اة دام اوزا نيراسلل نكستو ىلبلا

 0 كلذ تيس ناكو .ةعمجا 0 هنيدملاب عماجلا اوملغو مثاه

 ركل ا ىف كبل لع يولع لجر نيبو "يسانع لجبر نيب تعتو

 0 مظعو اف ةماعلا تانجو هندفلا تك هل هلما راق ىوطلا

 ال ل نك او نام اكل ناكو عارألاف ( ا اج

 ىتح راعدلا# ابا ا ةروتساولا نامل 0

 لع : لصالا ىف (*) عقوي نأ دعت الا كرب لولا مر هارت ءارزو )١(



 تح ةءا د

 : : ةغقر نينامت وحن مالكا لبق هيف عقو ام

 د ا هما تر 1 لاقت قثاولا نس لا كحل

 د م ىلع نضر ءاقرو: نار فتح

 هلام مون ىف هضرعب ام زواجم اعرف هتولخو هتلفح سلاجع ىف سانلا ئاوح

 :هل لاَمف لع وا ر هد رك يه لاق عر نضر

 يابن لا داكدذإ [ةيرولا تادلا دا

 يقل والا كيا لعو كللإ قرط نحنو اندلاع

 بعص اف كراس اا راي انكي طا ا ليبشلا نناو

 سانلا تا هكيلع اعيش ض 2: ص رعت 3 ثا هللا هذا رزولا أرما كيلع أذنه

 لع واهل | هل لاف !«اناوردعل هدلتع ابها كفوصاو اديلع يبا لع

 51 ا 6 نأ فدو اعاو 2 م تنهذ تك تع

 تاعيقوتلاب يع نوعقو فاتكبلا »ف. لفحب ساخ وأ نيس ىلا

 :اكناخ دنع اكل ب (قرو لال ناكاو اينيقتل كاصخ ئاوح تناكو لو اهف

 ا ا 0 عاقرلا بابرأ سما امب اه هل عقوو اهعيمج دحاف لاذ

 . نو ركنا هدد

 طل د كبوأ ا "نالت لاق ىبانملا دمحأ ن لضفلا ىتدح

 00 تارفلان نحل ةزداصم نهاتلفأ اللا لل

 قاما يك ل بيس ىف هعاشاو هن 2 و ههوركم نم

 ابف ريتال 5 عافتنالا تدرأ 0 نبا لرد ىلأ ىلإ مرسل

 هريعكاعاقو يدع اف هلق تر . هد ع 2
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 ساجملا نع تمقف كلذ لعفق : لاق . اهايإ مهضيبمت ىحاونلا ىلإ بتكاو

 : لاق من . اثيش تام امو مون ضع اق راند فيلا دام لصو دقو

 لإ | لاخلا نم ل كنلأس و ةكللل م تلا لعجا

 00 0 كك لذ ١ ىطادنو اهناعي كلا ةر أ لع تشاو و هتنقر تددخا

 |1000 لو تاعي تارلأ هيهات لل اما موب لك ف كاع
 000 كلو دل اذه لايتستلا تدل قي ةلياللا ييناكسلا# ىف لخلد أف

 .اذكو اذك لوقأف ؛ هذه ىلع كل نمض 5: ىل لوّقيف ةعقر هيلع تضرع

 د6 وم مجرا . اذكو اذك ىواسي اذه طلغ اذه : لوقف

 ا ادب كلذ كل ىضقا ال 0 رع 100

 1 هلوش ام 0 مجرأف : كان ادع كاملا

 اع لذه 5 كاملا ات 0 شرار دج

 انلا انلا متاوح قى 0 ناماس ن هللا ديبع ىلع ا ىضاقلا ليعمسا

 5 زإ : هل لاتف هيلع لق دق نوكك نأ ىشخو ىرخأ ضرعف اف عقوف

 واق. 4 6 54 كالا 0 نأ 5 ا 0

 اده نم عش 0 4 0 0 00 نأ 0

 إو زاج نإو نكم | نإ لوق م بلا الا

 هو لع ثوإنف ديو سلا اذه سلجم هنا كل كاقا نما د لبس

 . دحاو مضوم ىف ابلك كعاقر تاه كيدلك داق روما نم ضرألا

 عم تناكو اهيف مقوف هترسضحم اهحرطو قا ىلا 0 تالا
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 ل كل | عساادمو اذه: 0 قو ماع اما

 20 توعدو 000 هدب تلشف تكلل فرط 0 00

 تدتماو تسلؤ حربا الا ىبرماو مامف دضتعملا هاعدتسا دق اذاف ةعاس

 هللا كلنع داعم .تمظع 8 ما لحخابت ةووؤلا َّى تيطوخو 2 نويعلا

 ك كيفي اع دوما ةقلخلا دإ ثاحلو : كايد ةويطاراد كإ ىدس دجلا واكل

 ادب نآلا يافشلا عام اةوازولا "سلخ كن ير كةت

 00 اذه ناك كويرات 0 ةرازولا سلع لذتبت : لاقو ىلع را

 9 تلم: تلد زواحت هك 3 0 كاك ا دو ا 0 ناك اضن

3 
0 

 0 ل لانس سالم اور[ لاى إ نينمؤااريمأ 5 01 5 3 5 | 0 5 .٠
 )5 5 35-0 ا 7 2 3 57 2 0-3 2 1-6 3

 ثاعم ىربخت 0 . ق ةماح كم 0 ةعمسل أ ا قفار نإِذ

 لس را نر 8 دق رنا دعا 1 "- 7

 لاطل كن ع ١
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 راحتلا زضحا : 0 ءاؤ ١ تتاكلا 2 ماه : كاع هلم ومو همداخو

 دل ومملا ناطلسلا تالاغأ ا 1 77 ريع ١ ىف مهملع ن ا 5 ةعاسلا

 رزولا كنع |نأ : تاق 5 1 كيل أهدعب 5 تل 00 3 طقق

 . مبعم كلذ كا كفا: لاك ةعاس دعي داعو جر 1 فرع قفافإ اع

 55 5 ع 0 7 5 - 000

 اه نحو ناكدب قاضتق لك ىلا ةناملا هذه هللا دبع ىلا ىلع عن: هل لاق

 | مملاطو هلع ررعملا دردشلاو مهملع هأ ةعو راحتلا 5 وعلا ل توك

 ثاالغلا و ف ل نعيسللا لا 0 كر 0 نلف هأ ا واع



 هو 1

 اا فة بدخل ام 1 مسرلا ىلع عاقرلا ىن اتا

 للا ناك 7 :لاقف»/. :يزولا نم مقأ 1 ءافولا مقو دق رذنلا

 تراصو سانلا ه 0 مدا كل اص كل 8ع كلن مطقأ 567 فالكا

 هعاط مقتأ تيبس للعب الو كيان | حاورو ٌودغو هاجو مدنع ةلزنم هب كل

 ا 1 ا عا تاس ءاريست د1 كالو سف كاداراظو

 تتنكاو عاقرلاب دغ ن 0 0 تادف . عفاش ا دحو كيش

 ”تاشد ند موب لك هيلع ضرعأ

 هرآ ذ انخويش نم خيش ىنثدح . لاق شايع ن 000 م

 000 وأ ىتثدح : لاق ' ”صاقلا مسا ىنع "بهذ دقو وه
 + ىلإ امو 4لإ تلخدف ناماس نب هللا دسع ىدتعا تما[: لاق فروع

 0 ا اقف ىراد نم هلال نامت

 102|0 ده ناك الك : لاق هيد . عفتنأ تقول كلا

 هاتوا لع ىل لاقف ةرازولا#ىلو تح" مايا»الا تضم اها ىدتع نم

 هلا ىف دقو 1 انا كا ممل تاقف ةريغص كااذرخا ند تك

 ولو ادهم ىسفنل أ امو 0 كاوا 1 ءاقتفا باك ناكل

 ملخلا موب اده ناكو اركتم كانت ىتليل تبن : تاس نيج هده ل نك

 قيعدتسلو هنع ىرخأت ىف 500 هطخل هعق رب هقئا رق ءاحت 1| ناك ايف

 "ىلإ ماق هتسد عم ترص اداف 5 هدنع نط نانا ملا نإ يضف

 خاقلا : لضالا ف © ( خسانلا نم م وهو 000 لصالاىف )1(

 مايالا تضم: لصالا ىف مز ( خساتاا نم ك7 وهو )



 تا

 نع كرف انام دلل 0 لإ اان ل كان 1 ١

 مداخ سمأ ىف هيلعرذنا ر م | جات ال هأو لا هددأ ريزول !| ةءاعر

 كيلإ كلذ مفد ىنمظاعت ام ام هالولو دضتعملا هنإ : ىل لاّمف . قْللا بجاو

 هذخأب لحس ل ذاخا ايكلذ هحاو ناك

 جاوحال ميعاقر ذخو سان شلخا لاق نمائدسا ؟ كلاش

 لاس منع الو اهيلع لمجتس 05

 2 كاف ؟ ركل 1 لضم نأ نإ ها 7

 ؟ اده ىلع كل ني لاق اعرو ىلا مقوي عقر موي لكه لعرض عا

 0 قئاسإا د تقع لوقف نك اك

 2 كد ف بطاخت عش

 1 ملأ تح ىنودنز زو مب دالي ملك ا نو رطل اما لان لو

 ىق راند كلا نو ربع دنع ل امظع ايش هشالعقةضرعو لاق

 ” تلق ار ددلا لام لمحل جما انأ ان : روش دعب ىل كافة

 لاخلا لصح له هروح وا رب 0ك ف يل أاسيف صرعا 0 تلم

 ترد لا دكا عاطقتا نم ًافوخ ال لوقأف

 تلد لصَخ هلق ا 6-0006 م كم تيس داق 7 ىل 1 لاي ا

 ناانإ فلما لرد دف ىنع هللاو تح رف لاقف 5 0 ٠

 اند اهدا هيزاخ ىلإ ىل عقوف ة هراادحا بل كل لصحي

 نح

 الف هنم مقأ ف و مساهل :ضرفأ نأ ”تهجلاو اد

 ىدفصلا دنع وه مك علت هلك 1



 تا

 3 21 1 ِِء 000( 2 :

 اد 11 جاو كاد ركل اول لحنا و," قحع اوأ يوت تايلع

 هعاسلا سجن ىلع ىبال ىلهأ كاف - جرخأ 7 لع ىنأ هجو ىق لطقو

 كلك 1 داو ا ارورافا هدبامل فكي نأ دنهل ىلإ ملت لآ
 ةلودلا زعم ريمالا ىلع(للمت اك )تابجاو تاقفن اهم دلوتو جرحا ف 5

 الا ل ل را الو هلا ديا كلطع ىأ لطم

 ما الكم 5 دل 36 ىلهما هل لاق م هيلإ هذعمو ةزاور 1

 لامنم للملا مر قلبا ل دع ىناضفت قعو «لقو 3 فاء طتتت اف

 : عال هكا دبو ه6 0 كل هتلل 5 ف 0 ير نإ نالا ع ريماالا|

 مملع ىلايللا نم ةليل ىف قرف هنأ دم يبأ ءامدن نم ةعامج ىتربخأ دقو

 ماردلا ن ٠:مكلد ريغو نيهلموان راشعم نم مرعم اروضح اوناك ةعاج لعو

 0 كرس ااا رنا لدرس ا أم تاشثلاو

 08 ا راندا ىفاالاا [ةسخ قارفصألا جرفلا أو ىنجل

 5 0 م1 شايع نب نسحلا وبأ ى 0

 كغلب نإهل ا هللا ديبع ن ميساقلا افيد كك! كن جاجزلا ى

 ١] ا ملتطااو ع ةمذازلا - ديو يأ مدا

 هعدب ترص دقو هل قمزالم ىلع انأو ةراااولا 0 ناذ قب نوتمصلا

 :رم ثلاثلا مويلا ىف ناك املف هتبه َّ دعاولاب ةراكاذإ ىلإ! ىبقلا قفدف

 لطالا اذك )4 مرد" ةيهاعا ىف مر وك لستات ق1(

 ١ ءايدالا مجعم ىف ةناكلا هذه توقاب لقن (5)
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 ك1 : كالا ممل 00

 هل ءاعدلاب عراشلاو رادلا نلهأو كاخيرلا,ءاسلا ماسلا 2

 كعلاو
 نأ لضاولا عدرالا داق ننال سد

00 

 لام ىف ةلودلا رصانو ىلبملا دم ىبأ نيب طسوت هللا همحر هدلاو هللا دبع ابأ
 رك ىلا ل 000 لصوملا اص نم ةلودلا زعم ايل كلك

 «تاكو ريللا مرح ا املا يبل هيلع بيسو هتف ةقاحال

 ساجو هنأ اهب عفادو دوجولا هللا دبع وبأ ححصف سنأو ةدوم امه

 تارا هيعوتابم ىنأ ةعقر هنءاخ . هدربو ضوعلا لاتحب مرا فاس

 : اما ىلع وأ هل لاف فا رشلل اسلجو الك اف بكر هدواعف عفادف

 هتنبا هدنعو ةدوم امهبني تناكو . اروتف هللا دبع انا دش نكح 0

 هدراو ضويلا هل مت ا ىلإ كوغشم هبلق نأو تيدملاب هللا دبع وبأ هيدخ

 0 ا ىلأ يف ىلهملا قانونا د 3 هلاتد

 ةو هنع كسمأف . كلذ هرابخإ ع ةيسوسا 3 صلا نع ىروف

 0 :  كرامألا ىلع ى نال دم وأ لاَقف لوبلا ىلإ هللا دبع وأ
54 

0 

03 

 بيس كيلإ جرخ دق هنظأو كراس ل دقو كقدص وهو هللا دبع ىلا

 03 03 ا 5 2 4 8

 دنعابا ل 0 وبا هل لاق داع ابلذ تونا ىلع وبا هيدخ ؟ وه م 0

 ب 0-3 0 0 1 م 3 0
 مح ةسايسلا ف كلسف تقصنا الو ةدوملا ىف تنصت اام ملا ك0

 | د : 00 7 ع 0

 انناك نحب كلذ. ىعاكتف كنع اهظاقسإ كلما مرد تلا

)5 



 رم

 نم لك ع دتسساو هللا دبع ىب ال ادهع بتكآ : ةرازو ولا ىلع هتفيلخ تلبي

 هدا دع ف هطاشن عا كم ةرجأتسم هدا هيمو نسال 0

 دف تنال و 3000 هكا دن تكاد تك تام را

 ديدجتت الإ عنقت الو هلاساو ىلام نم هدزف منتما نمو هتوع نآلا تلح

 اا ءاقرو نب مراكملا ىف 2 ع ّ : 56 تارح فاعلا

 ةياوخلا ]لق هما عاود 528 0 مول ايون ذا : تملا

 هنوع 0 ريحا دع د رثك "كيش هنرا اقاو نهدالواو

 ا باردا دعو ا هنا ناخب تزاراقا اديس

 او ذاك ىاوللا ءامدلا هل 0 5 قع أهزع

 ةاللعلا 7 لاقو : ةتلشاج 5 تاحرلا نم نهريغو نملع قرح

 0 اهقالطاب مدقتو 3 الجاع اقلطأف ةديرملاب كءاج اذا .

 0 اأو ساشا و تاع وشل كر ل ا تياف

00 

 موي للا تلك هللا فكرت ىولعلا ئعاذلا سا ندع فادعلا كلو دعلو

 د ىلا 0 ا محلا دقوا ماعلا 12 0000

 ا ونا واك هبار ءوس ىلعو 4يلعلا مف را همالك ةلق ىلع هظررقو

 نال 1 وا مانا امهميي ام همن ملف هربب نيا لففا كتل

 ا نم امام تاو توملا كك )و ١ 00 د

 « اما » هلعل 0(



 تساي تب

 هللا ةحر ىليمللا دمحم واا ناكو .ناراسم ا لأ ىرادت ف عوجرلا دارا اه

 0 ١ لإ ةقزولا مولد ةنواقسملا عم مها راتكالا حبقتسا ا 2

 يسم داركم نسا اس انسم نسابس سل ش
 : 7 تت

 ؟كإ رادلا هذه :هل لام رادلا بحاص هل اعدف لابف ءافعض موق راد ا

 1 را و هع لاق ؟ امترجا مك لاق ٠ ىعم ةرجاب هال : لاق

 داركتل ليو لان ونر ل دنطام ع ا

 دزإو وادم سل شا  لاقو عرده لا 00 مفدف . مرد ةئام لاق
00 

 دقلو . ماركلا ايات نم هللا همجر ناكو بكرو . كلام سار ىف قابلا

 ا ىذحلإ ةنصأ لاعمز ف هال هل تدهاش

 ىلع هماك نا كلذو هدعب الو هلبق طق هلثم تدبش ام تل

 بجاح ناب فورعأ | معارإ ربإ نفور زعلا دبع نيسحلا | ابا داوسل |! كتاوت

 نماثلا مويلا ف تاق ةلحد ىلع دمحخ ىلا رادب قا فيثوز 0 طظدس ناعتلا

 | وناك 0 دد داما للا دع نم ءاحو ل وا هيلع عزخ ةطمسلا نم

 ةدعوو لاس نسحتأو م ياس بدعاب | :عف ه4عم هيد ًامشنغ هوئفد

 هضال لاق . هصخش ريغ ؟يضام نم متدقف انو [انا :لاتوتاواالا

 ار راع اكل حرك ا مضوم كيو دف هلا كي ىنا ريالا

 قليوياو ماه واوا, نية رعاه سا ويس اذه ناك نيل

 ةيراقتم اممخس 0 ( ىع تهذ لوا لك ارو ١ ذكورا فلا

 ن دعاص ءالملا ىب ال لاق مث هيلع همهح بحق هوشنب وشنو هلع لل

 ةبرطضم ةلمجا (؟) ةرصبلاب رهن مسإ )١(



 ا

 زاتحا تارفلا ْن كربلا ابا نا ىنغلب :لاق هنع هللا ع ىبا ىندح

 باطا ” التو 007 نم بازتم هيلع ل أسف

 از أهاف اطاخ رادلا تحاص ناكو مما موق ىل اع قدف . هلخدا اعضوم ىل

 اعفدف هناس دخاو هسلحاو هلخداو هقلمو همظعا هتئيهو نسما ىلا ةرا

 نشل ىقازاد خاسالا مالغلا ردابو هيداحن سلجو اباسغتل هتحوز ىلا

 كرتب ماو ابسبلف شامقلا كلذ لسغ نم غ رفت نا لبق باب ةعلخل هءاخل

 ةرازو | ىلوو 3 رص صهدلا - رصو ف رصناو 007 اع تايثلا كلت

 ءاقو هنورظني سانلا ماقف مظع ايكون ف يك رمان رات ةلوالا

 0-0 وس ها ند اقم هف رع ذا انف طانخلا

 دغ نم 0 اماف 3 عوف هانم ولو ميركاسنإل 3 هل |ولاعف ع ثريخا و

 : لاقو هل اعدف تارفلا نبا بوكر هناب ىلا هريصم فداصف طايخلا هدصق

 الف هسالجلب سماق هتصق رك ذو هفرعف تارفلا ننا هلمأتف .ةمرح رزولاب ىل

 هأ لاَقذ 5 ةدالواو هتحور ريخو هريخ نع هلا هرضحتسا داع

 ا اانا درا ةلتحل وا لاتفاق سالت انوا مراحل هكر كلك

 هيل اس لدا رادع نيعابللا اع اتشو لم ناوال اهو الهنا

 ايا انا اف داش دقو كو || تا ظشَع تحاص راص 2-0 هدب دم ةلطلع

 هقول نا شازولا اكان ئاطسلا وكساس نيدممألاةيطتنعتابا

 ديرأا عراش ىف هراد ىلا هيلا ءاخ هنرازو يف هاعد ( تاعفد ةرصبلا ةطرش



 6 ب

 لجر ىلع زّوزا دءرا لاقف ؟ تقولا اده لثمو عضوملا اذه (ليعأق كحنو

 قوويزلا ردع انتو اه و تواللا تدلي ا ال :ىدن و :قشعتار ع

 ا هطبخ هيضوف تاكو يجف ميرلا هذه ىف جوملا

 هيلع تص رع دقو ةلعم ن 0 أبا تا 530 يللا وبا ىندح

 هللا دبع وا هوخا هيلع اهروز دق تاعيقوو تابيإسل ةدع رزو وهو

 ترثك" اذ اببف هحضفي نا حبقتساف ارضاح هللا دبعوبا ناكو املع قفتراو

 ناعما كاف ىح انع: تففخ دق هسا دعانا" أي لاَقف هلا تفتلا هلع

 تانوح.+ لاق هسا اذهب كس نك فنطبعنألا اذا كيه ردت

 2 رزولل 0 عمسلا : د هللا دبع ولا

 تملا فابكحمم اعاد قعدت نأكو 20 5 ديلا نو ناب تفورعملا

 نعردتقملا لخد ( ناصقت) ثيدح ىرج دقو امو ىل لاّمف يرطشلا هعم

 عابضو ادك مادك (اهج ودير دك دك ب كنمللا لخد اذاف ترظن هجرخ

 اذكاو.ا دك« اهضرق ترهو ىلا ناك لبعض رم اهسضشال و اكل

 رمعل اهذحو :انعايصض نم تنكم ولو كلذ.كلم ميلا وها

 انيك الما اهاوديلك ادندلا زدسر نيعاشوالاب نيبام_.شوفر هيلع هناك انا
 !:اهقك اهنرامعب مع قم امئدلل ناكول“ فيكم. ضواالا خم يبست صقل 4

 اهعامر 1 داعف اهم

 نامت لبق كلذو اده نس مظعا كترعمحس أمو : . 0 وبا ص دعانا لاق

 : ىنع بهدف ةن ىبريخاو كاملا. مام لفح نيبمملا | ناكود رازولا حتفلا ىبا
 5 .٠ 5 ا 5
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 ةعاس اندحتو : لاق . همزلاف كيلا ناسحالاو كفي رصت دعو دق هللا هزعأ

 تلخدف هيلا هتلحو هتسلاو ترخأتف' نس اذار كاةراوصمأ 5-0-6

 00 سلخ طبر زب اكان واع اد لاعع مدحول انظم و ملاح وهو هن هيلع

 فرعا نا كنمؤي ناك ام ءامدلاو جورفلاو لاومالا ىف ذفنس الار

 ىخاقلا اما هللاو : لاقو لخرلا <بف ؛ الاكن ريصيف كرما مسالا ابا

 تم كمركب تفتو ىنإو رقفلا ةدشو توقلا مدعالإ انا يلع ديرما

 | ا غلا ضيا ةتردقو عداد الو 5 اي ماوي ناك ةايكلل دا كاع

 رقفلا نإ هللاب : رمع وبا هل لاَقف ٠ 10 انا مفتناو كيلع

 فان هل امداخ راسو رمع وا: كبف..: هللاو ىإ : لاَقف ل

 هماسف اب تسد هبف ليدنمو راند ةبام ابن ةرصب ءاج مت اليلق م داحلا|

 ىلا و كارلا ف وبل اواو تحلم رمع وا هل لاَمَف لجرلا ىلا

 لا سف حلا رم لع روو الاول 1 فرعا كازو كت

 اكل ينعم لع انام انعاسا وش لسا ناك انلف + 20

 دقو هفرع. ال وهو هل وعدبو رم ابا ا ديل هرخاف باسو قيحخ

 ييرطللا لاق وب ركشت»+ رشا ىاا نا اذه اند نع قفا لاقفاانا هتركذ

 ضاكلو هلاع ئضاقلا ىنلضو ىذلا ئراوحلا_ن مساقلا ىلا ىلا ةعقزلا

 اناو اذه ىلا ىلاح تغلبف ةدملا هذه لوط مساقلا ونا ىف رص دقو ههاجن

 ا اق دس طنا هيل مزز رع ولاه هاش طاق تان زقفا
 لك لب اعسننم تيار. : لاقت قطاقلا: شايع نب نين !اونا:ىثدج

 .٠  5ةاكلا . | هم .. 0



 مود

 بحاص انأ لاف ؛ كلام ( هتلكهذه.تناكو ) :كيلع هللا ككرانإب لوو
 : مسوس لمف ريزولا لضفت هققح يذلا روبنز ىفأ ىلإ رو نا فاتكلا

 0 لإ ملضو ::لاقأ ' كلصو بف : لاقو تا رقلا نا كف : 4

 نءا لاق . راند كفل لبو رز شع ةنف يرسم قطا طيسفت.و

 هدجوف هشلافو همزلف : لاق . اف ا كنبقلا اناا لأ لل دما تارفلا

 هب 0ع هيد اعد

 ىبأب اصيصخ ناكو يأ ْ: : لاق درولا ىأ نب دمحأ و | ىنادح

 ريل يور الا ية 1 ئطاقلا ومع

 هلع نيدو ملل ىلإ ةعقرلا: لحرلا زاصو. ةدونم” املا كفاك

 مسي هعم انأو رع وأ يضاقلا ءاح ذأ قيقا اوما مقوت 0 فبححو

 مجوف هطخ هبشم هترضحن ةعقرلا يضاقلا دجوف انلخدو يراوألا نبا ىلع.

 روهشملا لضفلاو ةيامزلاو راقولا نم هيف ناكو ربا ةفرعل قوشنو كلذ

 انأ تنطفو هيلع “كلذ هعم يراوملا نبال نيس ملام لثاا ذب ةبزض' يذلا

 : لامف هدب ف ها ىأرف ةنافتلا يراوحلا نال تناكو هقالخأب يتردل

 هركشف : قيل. شما فا هعدافلا أم لمفأ انأ و :ةتاصو ةقانلا ىضاقلا اهما ١

 لمفا ناكو كلذ قلطي, نا ريغ نم هتعقر اها 5

 جاتحمو نيينعم نيتصاهارززمالا«ق اا ملكش نا: ىلع مردقاو اذمل سانلا

 ناك نإ لجرلا سلطيلف : رمع وأ لاقو . ءاهدو هنم اعف و: نلضعالل كك لا

 : ىراوملا:ناا هل لاف هنول مهتما دقو:هولخدأو ةوبلطف..' لقشاو 0

 هنإ : رمع وأ هل لاَقق ٠ نال ا ملا هزمإ و يفاقلا هةنسزا رشم الا



 تبرك <

 و رم 00 0

 ةديكو ةمرح لجرلل نأ اهبف ناكو ةروصلا هل حرشو تارفلا نبا ىلإ
 تارفلا نا يطع يفأ ا 0 لل هعدق همدخو ريزولاب

 لج الرمل فقالا امن لاقوابتس عمو ةزوضلا فرض هدم نيب ةباصصأو
 . هماهيإ عطقت : ميضعب لاقو . ريزولا ىلع هريوزتل هدب مطت © : مهضعب لاقف

 روسز نال 58 مهضعب لاقو . سيحنو برضب : مهضعب لاقو

 تارفلان الاف .ةقشلادمب عمزامرملا ىلع رصتقوهدرطبهيلإ مدقتيوهمأ

 كك ب يشر لير هيو ماه هات: نيطلا نب يهم فلأرال

 ميدل فرح الوانلا لعب ل هواك هانز ما حلا فاعل اع تاعك نإ

 اك هحالص هل نا ل ل ا 3 اع فميشت انمتك ذخأف

 !ةسلعا رضخ لجأ دنع هلاوسبأو :بسحا 00 ادلع و ترا اكتم

 اذه هطخم هيلع عقوو روزلا ابيناتكلا نقر ةايلا 9: هدا ةيفرح 5

 راع كنك تمت سا فيك الو هز كس الفي ال عا ألو ناتك

 اهي احم ادق مابألا مدقو راتسجلا ا ةيكتلا ىف انمدخ نم عيمج

 اع ا يه هتمر> 8 نم هللا 50 اذه نالف اما انيك مهعيمجل

 هرب عبانو هتيطع 5 .لظن انم ىوقأ ىدنع هليشإو ةناقككلا اذنه ىف

 دك ردصاو منصوب لعفاو هل حاصب اهف فر صتلا نم هظح رفوو

 اكلنا دع 70 لجر هيلع لخدةليوط ةدم دعب ناك اماف . لاخلا ىف
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 . اسذلا.يف ةرازولا ف رش, تدرفت م ةءرهالا نسا وياكم اعفلا اده

 ىبددصع : لاقى 500 نيلي ىلا

 نع هربخأ برعلا خياشم ضعب نأ ىضاقلا دام نب ميهاربا نب ىلع

 دلب ىف انلمح امل : لاق . مالسالا راد ىلإ عجر مث رسأ نيماسأا نم لجر
 مث فلتن اندكو د هلا زب معي الاب يعن دئادش انب ترص مورلا

 فاس الأ مي ئطنف ةئيفدةليمت فطقو ةيسك أب ابف بهار انع ءاث ةيرق انلخد

 تناك م يرقلا كل يف نوما للا ثا انشسف ةدحاوب دحاو لك

 لوألا ىلا دربلاو ىرعلا ىف انلاح تداعف ىرخأ نوار دفاجلل

 هل لاعب راجتلا نم دادنبب الجر نإ : اولاقَف كلذ ىف بيسلا نع انلأسف
 هياكل عا ا اا نعى نيإاورصاتلاهفررادا

 لين نقرا قلتي نادل نبزو ياسا عامر يس الا ١
 مالسالا دلب ىف هعبب ىلع قفتي نأ هل نمضو نيبلسملا ىراسأ نم هتيرق يف

 سهازلاف.ى رابيالل ةظ رفع ةيكك الا_قيلادام اييج ةنيفلكك ف

 . اذه نم ىنث اهف سيل اهدعب امو ابلق امو ةيرغلا هده يف كلذ لعشب

 فون ال نكون شا اتصلو ,دررلا انهت الك تاو زرار

 الي نأ# ا ضانلا شايع قادما هللا تنع نشل وأ قدح

 ىبنإ ىلإ ريزو وهو تارفل تدق لعياوف اد كوة هتلطع تماد

 طازفال روبنز وأ اهركت اف.ابب هيقل هيلإ جرفع  نضم لماع "”وؤينز
 كلذ ىضتقت نكي م ةيدنع بات ناو رجول ئاعرلا ةيدكإز اف ديك تلا

 يم وال فيا تنكسر
( 



 تلا يل

 5217 انسلإ 20185 هيلز 05 اذن كل

 اناعف نم برعلا كلم غلب ى 00 ! ناكلملا كللوه : ام .امجرت ىل كاف

 ةيراسأ دهاجتل طاللا راد كلاخدإ 8 انذادقو عينشلو 5

 لص امض :) مركش نم عمستو 20

 دق مههوجو ناك يمر اع الا كيل قاطع البلا راد ىلإ تلمح مث : لاق

 مأالإ هتيياتيكولا كم ةيف ااوناك امو ؤأسضل ا نيشت نوقلا قم تكديرخلا

 كك 000 | 0 0 هه

 ك1 3 اع ف 7 1 حمم

 اولاقو . 0 سلا اني! حاول اع كعك 0

 لاو : ممل تاقف ؟ انيهسل كتم يع نمو انا تفرع 5

 2 انك يدقق داو مودا كلذ قاف يعظ لعق ا

 : لوقت مينم د ا ولا نالوا لن مولا ا

 ىلعكلذ عمس اساف : لاق .. لعفلا اذه كل هللا ىسنال ىسع نب ىلع اب م

 ىنمتتو ةرازولاب مربستت اند كاسم يزول 7 ل ةلدازخف

 لل كين غفر قوت 1 ني اهو كتاراعت فرض فاركألا

 00011 ب23

 لاثمأ كيدن ىلع ىرجيو كنكم هللا لسماف سمالا اذه. مربتت الو لعفت

 «اولخو» باوصلا )0(
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 52 0 ا اراك لعل دهس هّرمأو قتاقلا هل لاق نحآ قعدت

 فلاخ نم نأ مورلا دنعو لحبف ةنالحبو مدنع مرحبق:شلللا امزح امير

 نونه أد الإ مورلا دلبب كلملا سولج متبال هذ وعول كا مر كنه ب

 انناطلاس يف نادلبلاو امه برشو أمتع ىلإ لخد دق كلملان وكي.

 زهرات ذر ىلا قلاع نإ تكي نأ تؤولا نفق اصح يوشع
 ١ نو انتو هللا "نع جراغ اذه نأو تراللا الع رخام
 ”لاهالا وعام 00 رظندو مهريغ هتربرجن بلاطي م اده البز

 د: كقوة ملال ف اهو كلد يفاباتك هيلع لاو ان يع

 تيردلحللا تدسنأ دقو مايأو ني سلال واط ا لف ىنع

 نها فرع يات الريس لاو كيكو يبلع وجب نماقناإف 17
 نضل اذهان ب لاو قار نيا روس ةتدعتو# هبة جلل

 اكلي أر ناك + لاقق +زيطا ام“: تلت: !ةيغا كتيدو كفه نع كلوا

 زائل ةلروالم ازماعلا ل وتقر ء اذهل عطور كل زبأ فراس آلا
 لج )الامم .ئرج ا انرخ ::هل كاقؤ (هعرضخ نال نجر كالا

 ا علل ارت وتامر وعن املا ل مم لماعلا 5

 ألاء اهب حيسلا ةلم نع اهجرخ دق 5 نك م

 اذك نم“ محلا" هب ل امل فلاخن وئكيلع مارح هناف كلذ كل سيلو

 ىلإ نانحإلا اهنتاتسناو اذه نع اَملُر امافءانبن دنت 'ءابشأ ددعو ذك
 ا ذه ىلع مكانعا الإو رصنتلاب مهبلاطم 5317 ا

 تيحح ةينيطنطسقب انرص انف لوسرلا عم تيضفف : لاق . م انمرحو



 دع 6 رمح

 ا

 لب حدد باوملا هلدعأ دق هنأك اًعرسمرمع وبأ لاق ران

 ىلا جاتحنف بايثلاب لمحت نحنو ابيف ةخلابملا ىلا جاتحم الو بايثلا لمت

 ةبيملا ةماقاو هيلع ميخفتلا ىلا جاتحم نمو ماسلا بدا انال ابف ةغلابملا

 مسيو ماوعلاةمدخ نمرثك ١ طالبا همدخت هللا هدأ رزولاوا وأهم هسفن يف

 هنع تكسو ارجح نرسملا انأ ملأ امناكسف : لاق . ةردق نع اذه عدب هنأ

 7 مركم ىادح : لاق هللا, دنع نب دمج ركب وبأ ىضاقلا : تادح

 را ب اميمع يك / يك نسحلا ىنأ م نركب ىلإ

 يصل لاق 18م 500 تانك نزوات ارو ىسع ن ىلع

 ا دل را مررت نع اسفل هنأ تردقف ًادج مومنم وهو

 ل الاد نر ني ناملا# لاق ..رةقيلللا ىلإ تاموأو»: ناش

 0 ا ل ولا نا ةنرإ تلظ هس ترا وكلم

 نفي اوناك مورلا دل ق نيباسملا ولسا نارغثلاب الما دل 57

 اة ال مف ناتدح مى 1000

 سيلو ديدش ءالبو ديهج دهجف ميمو رصنتلاب ثابلاط و مثابقاعو مايرعأو

 000 ةييلللا الو 77 اننا هن هل نسا اها ف لئلع ادم

 00 ا ل ب ا ريع دعت كاملا نينا 0-6

 : لاَقف . اذه هب. لوز كل كل مقو ام سا تار هام نرد رام ذاق

 25 للاي هل ادي اك طع : تاعك يكاراسابولف

 دنع مالكا بولا فئاخم (؟) لاله باتكنم هاندزو لصالا يف سبل )١(
 كقول: ادهيدسب تييسأ ةنطلادلا ناف»ا لولا: ىلا بارق ١ 382 اذه. لالع



 ت0

 0 هوا اذفلا يزا ريشا أو 0 000 ربا

 لخد دقو هنرازو ا ل ىلع نأ ةزيضح' تنك" كاستل

 ىوسوأ 0 نب ىلع هيلع

 نب نحال ةلعم ن ىلع وأ لاَقف نوره نب نسملا ىلعواو 01

 ناو ةتعيصص كالتخلا ءااين فص هللا ناقد لإ ةعقر 52001 لدوره

 كلذ نوه نب نسلا لعفق.هل ةوعم قالطإو ةداظع هل باستحالا ايف
 تماكللا ىلإ دفناو لاخلا جارخاب م ةحقولا سصارعو لاخلا ف يس ان ب "20 1 500
0 ' 8 2 . :! 0 01 5 2 | 

 داخل جارخإ 0 0 كالد لعمف ةعقرلا ق ا اقل ناك جرخا

 7 000 :ءوةنطتحا زكا طع قالا
 م هأ هن ووعم اريعش ارك نير 0

 كك ةملس : لدوره 1 0 0 2 "لاقَو ةماظأا ىف و هغلبم نكات

 2 ةواكغ اخ 2 كذتم انتي وللال قشعترا» لاقل هللا دع
 0 00 000 ١

 دل: لاو ل هروصبو كالد هل ركشي تنعم ىلع قدا وا دخاو

 نسللاوأ صرينف لاق ؛ كن ا لعمل أ 35-

 ا فرح بجي و ريزولا هللا عدوتتسا : لاقو

 * ن5 1 ىساع نب ىلع نشل 016 نمو
 : 1 ١ 03 ع

 اخد ىضاملا رانا نا دحاو 00 550 نك 3 كعاادم يي

 رخآف 0 قسد ضيق 5 يألع ف و هلأ رازو صعب َّق مو ةسلإ

 د ؟/ رح ابأاب : هل لاف هلجخم نأ نسحلا وأ دارا
 01 39 2 5 ٠ 1 ع 5 , 5-8 : 0 2 ١

 ىل تير تن ل ا ل ديتتامب : لاق ؛ صييقلا

 نيرشعب هتحىذلا صيمقلا اذهو ةعاردلا هذه ام تعطق يتلا ةقشلا هذه



 2 مر 2

 ئبأب ئدعي نبا كع نسملا بأ لف هب ةيشقزو-| 2 دقو تدعب اذإ هارت

 باتتكسلا نم هعاجج ىنربخأ : لاق ةقثلا هب ىنربخأ ام ةرخص ىلا ىخأ يسع
 هفلخ ناكو ةلقم ْن ىلع ىبأب هف : 00 مع دقو ردتمأ ا 5 هعلب 1

 نيواودلا نم هل اهلمعي لاسحتأب هبلاطو هاعدتساف نواود ةدع ىلع كاذ ذإ

 ضضغلا ديرب سانلا ةرمضح هبطاخ مايأ دي ناكر انلق اهراضخا هدد

 كيلع اهرذمت رع 100 ادفع ا : ًالامعأ كنم تبلط :هل لاَمَف هنم

 رك ادع 6 ا لاَمِف . كسفت نع حصفأف كاسكو الار كرس

 نم روضخا باكتا معاشم جس وب اهورعب دخأق هندب نيب ابعضوو
 هجرت عضوم مضوم ىف هحذفيو هتعانص فدض ىلع هفقاوو اهيف هباطخ

 ير يورو ا ةلاتبك تنال مكر ايلي هد باطل اند ]2 هليل وط

 نا رضاحلا كاتكمإب 00 1 بج فيك هفاعضا ىف مسيو 0

 ذل نإ ىلع وأ هدروأ ام الف و ايد هيو نسخ نمر كوبجتعي

 ينجو أاهررحو اده. لع الهاف َ : هل لاق ل كامعالا مب ميمج ىلع برض

 لاف 0 1 مدام هيلو الف ةلّمم نب نسحلا ىلع وأ ما . ا

 0000 ول تالا يدع ني عنج وع سأ هإ زاك
 57 ساما وأ مبارلا مويلا ىف ن راها اذ كات كب ءىشلادي موق

 ةرازولا دلقو العاطل ىلإ لسو لسع الع ىلع نضرف عيدا انلارنم

 هراكملا ن 0 كلذاباعزدنف افي نيم أ نم: ضغلا,ادضتعا

 اذه نأ كلذ نف . تاءورلا بابرأ هنع مفترب امم ههجو ىف هل ةبطاخملاو

 هر ل مايقلا اده ىعدبيو : لاله دنع 0(



 به امال تك

 ياس هلو تان نك أم يتسم ولو لمعلا“ قم !تيفعتساف هت

 ةئافع | ف ريزولا ءايلوأ ةلمج قرن كلا نمم هراتخا ثيح تلت م

 بصن وم اهبمهحتسل لا ةداعلا ىلإ فرو م هلمعتسل ال نافع امان

 ىسع ابأ اب : هلكت تا وتل ىصنم لثم ىف

 كتيعة رسما لع الان كلان وت 0007 ف ا ئرتدنل

 هبشيو . تار اع هتلماعمويلا ىنءاج اهلف . كلذ قادصم كلنييبل هلا ركش

 انلس (ناكاام ( هنع قست الخ ال وضخ ناك نإ ف ديخلإل ىلع با لفل

 ساو قبلنا ماشتحابهسفن ةبلاطمو مظعلاراق ولاو ةديدشلاةءامزلا نم هنع

 هدلوو هلها مم كلذ
- 0-3 3 ٍُ 

 هن أ هدلو رباك ١ ضعب نع ىنغلب :: لاق قرزالا.نب نسملاو| ىنثدح
2 5 -- 

 اوصتم قيامك ىاز امف,قلتسم وهو هز ,«.رخآ ىدهيلإ ل اخد
0-3 1-9 

 دا ىف فادمهاشب انك نئاتع نبب نسما زاو.هللا همر ى مخاو

 نيبو د مناهج عودا ا 0 2 هس

 7 ةيسلاب هم زيلموهو ا 0 ا ةواوممملا

 . اذه ىلع سانلا لازاموب تزدحم يحل

 : لاق لواببللا خرب رضع نأ نيد تلاطاى انيس دما عشك

 اةيلفماما كات مي ةرضحن سعلاو ءىحأ ئصءاياو تشكل

 النسل واو ملح هرم عة ملال اعأ كلا [سارل ا ةسنوظ كساد

 فوصنانا ىلا هلا وجو نينفس نع كلاورذلا ىليك لع اننا نا



 م #

 تاق. نان هلؤش "ف : لاّمف ىريغ هسلح يف قب م نأ ىلإ سل كلذ ىف

 الف 51 هاك فلسا قار دولا كاظم 1 لوضفلا] رطكيت

 ( لبر كوالتما دعته كراع ة.لاقق" انما تاه: لاق هةيع ركن

 قلد رسل ست نمتكم ام. نيتبامل طاع مويلا لجأ رم هتيلخأف نكح وأ

 ىبسفن يف هبربكو يا را د و نحال

 الخ اةنارجبَو ١ ابمأ (ىب الخ دقو ): لاق . هل تعجرف هيف هقدص تماعو

 ةباتكلا ةغانص رم هنسحأ ام رادقع فراع باتكسلا خويش نم خيش
 ضغلا نم رولا هن ىنلماعي ام ىلع ىن# سيلو ةباغلا نع ابيف ىريصقتو

 دارأ اذإ ناوددلا ف باتكلا ةبطاخمو ةعانصلل ةحضفلال ضيرعتلاو كتملاو

 ناك او شادادن أ ةرزولا 5 نأ انصر نصاس لوقاذإ 0006

 او اه رمل نم هفرعيو هل عقب امم رثك أ ىنطابو ىلامو

 هاملا يف ةدايزلا ديرأ امتاو رقفلا ارا هانا ادع تاكا

 اال ار نقلا مبلل ل رط تلينطأ دقو 00000 كاصتاو

 اللا ران عموم الو ءاؤزولا خم ادن علل: ضير ابل عانت ف روعي

 نمل ليدز نإ هنكع. نيبلق' ضعلا نمارزول | هلم انهمو لع اويلعسوفل ابيع

 ترلشو ةرازولا ىلع ليلب نب نقل كيتا ةماعلاو ةصاخلا سوفت

 طان الام لقب انو.( اهنلوب ىلا :كامعألا رانك ذهب دهلأو) اذنك اذلك

 ةرثكو لاملا ةعس اهمف ىح ,ظع سوفنلا نم جبرختسي نأ الو. زجاعب

 نر اعدم ا نتكا ىلع سمط يف هنكمي الو لاملاو عايضلا

 ءافص ترث“ وأ ريزولا.ىلع لقشر هلغل امن ىنع كلذ ةلازإ ىلا:تلصوت امإ
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 ف وأ ناك : لاق ةرزألا وكب ىأ اند ا فورزا راسا
 احيش هاحلا مان للملا لاملا ريثك ثك لاملا ميظع ناكو دادغب انراج 5 رخص ىنأ وخأ

 520 ها ثا ولا كلانع الا رايك لع ككل 2

 انف داوسل 1 هرإق ىناقاحلا هللا ديبع نب دمحخ ىلو امق ةرازول 115

 ماشلا وأ ني الع والعلن روج ادق أ نع يما ىأ و

 ناودل 3 هرب ل ةرازولا داقتو زتعملا نبا ةصق بيقع هيلإ ىنن ناك ال

 ةةرنم كك لخب ناوانلا ادب ع لآ ةناقإإ يكس يصوت 1
 ةمقرلا هعفري ماو دال ضغلاب هدصقت ناكف رادلا ىف هل تناك ةناكمل

 [هلوط زنا وسدلا كيضام ةاوأءاذإ د داوم 0 ىجاع مختل ىلإ

 ا رضاح و هو مهيطاخو ا 0 مقو اق

 ىنأ ةميظلخأ 1 المع دارأ اذاؤ ديدشلا ن صخلاوا نو ةاما يضف كدا

 د ل نق راع هش ةيطاخ هلع ءالكلا | هنكع 1 م

 هيف مهطاقن ناودلا باتك رضحأ 0 ء لذ حضتفو هصقن 5

 هدتع لاح ىلع ىأ ىلع كلذ لاط ايذاء هئلا:ىتكلا تاهت كا

 هل لاف ريزولا ىحأ ىسيع نب ميهاربإ ريغو هريغ هسلج ىف قبس ئفامو
 كاق+<_نازاولا ةنالك قاذي اذاني لاقفي# ةجاجلا كارم نس قب ىلع

 ناكر نق فن او: تف دك كمقلاعلا# لاق هنأ مهاربا 5

 قتحسي تح سلحلا ردص ىف قع انآ تدجوف ىحأ ىلإ تك دنلا نم
 هيي ل ماطللاو لكش 2 :داه تشر نهار ردا نوكت نانا هاش

 ايئؤلا ةللشمالا نيل ضع اعلا اوشا نيك اور ا

4 
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 .هكرتلا هذه نم ردتقملا اهتضبقو تاماملا هذه تيار انا ملا 1
 وَ

 ىرخ ايش 0 وأ ا كوع ادق ن داصحلا نبا ع عدو

 ةانفتفا نع 0 نرحل انااا اكف نعام :دمعوأ لاثق ( هر 0

 مهم هدنع 5ك ملا ١ ةتلطو ا ملعأ الل لاَمف | أمدسو تاماحلا

 ةكقلا ةدنع ه تيفو ادم ةلزولملا نم هعافتيلا كل كف

 3 ايكلاو ةناكملا ىلبملا دم ف فرطتساف

 3 0 و ل فسوب نب د 3 هللا ةيه سايعلا وا 6

 كل ةأ سما تعمقو 1 لاق ىدح ىندح : لاق مجنملارو وصدم أ 28

 0 فدو رللا هنم فيلطو شفلاةيلإ تكيف. م

 0 1 / اك وا ل00 د كلا كس اف. رابط قانعل اقيم مقوي نال لف اههنن تانك قيضف

 امل بها نأ ىسفن ىف ناك ام هللاو : دماح لاّمَف هعجارف اهلثم ىلا ردقلا

 ىف مجرأ الفر انيد ا نكلو م مرد الم الا

 نا ا مفد, ءأنأ كسن ناك اىف ابيلامفدف . اهطعأ كلذ
 كي 2 ور رولا ىلا ةلصق 2 رواش ل .

 رزو ولا ىأز ناف اهقلط ال ىنانعا نالا ديرو 0 هن تلاطتساف راند ينام

 قاع هل عقوو كدهاح فالكيمف 9 لاف : لعق ىع 11 نإ ََك مكفإ ثا

 9 ايلات لثم كالام نالا خاص دق هل اولوقو اهانإ هوافعأ : كا وابد

 مدع انومتاو الج انايميع . نضاطلا تيا

 عبط ) هل ىذلا ءارزولا باتتك ىلا تاياكملا هذه نسحملا نب لاله لق ()

 ( مام ص ا4١..9 تدريب
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 ىلا ناعو ابهام طخ رس هزاد قا دهشأ ىلا نع

 رواسب ةلمز هناي ل علق لجأ كل اً ايإ < .ءاس الا

 ؟هتامن قاده نوكم شافو فيعود كت

 ىلهلا نوره هدرا هما و , نسل دمح ىاريزولا ولا

 رصم نم هدورو دعب ىضصررارعلا قحسا وأ هللا لخد دقو دادغس هللا همحر

 ةلاكسملا. نع قحسا ابآ لست ىذيساب :.4ل لاق رضاح ىنمملا مسقلا واو

 كل توك يلا ناك فاشل تءاملظللا تا اهنيكح ت كاك
 هل لاقف 1 56 مدت هنأ تدع امو اهر. .ال ارضاح 2

 0 7 0 "7 للاف تيا دم وأ

 دامت مايأ ىذغنأ ردتقملا نأ ريزولا انديسل تيكح ىنإ : لاَمف ىطيرارقلا

 00 0 ام - 0 ك1 ه

 ةكرتلا ىصحتل كب ارهظتسم كذفنأو ( قفوما سنأ لاق هنظأو ةقيقحلا
 ةماج لك يذاحجن ةماج نيثالث اهف 9 انور ةملخع هاش 31 امناو

 ةيرضم جاببدلاو رير لاب ةنطبم رزايخلا بل نم فلغ يف رسكو ربش اهحتف
 ل امان بهذلا الخ تايتلا

 الفم تم اورالو ةمب اطفي عا ام. لاتظ. اهعوضل و ساو ل
 دحاو لك ين نا:تلق ولو ايلثم دوحو قي كلل 3 و ا هو

 هنا ذم زول انديبس تدخلا إو طفلا تيححاس 5 لا

 لاف رص فدتلا 8 1 رم هعاج 1 نك تلا ادهم
 5 ِ ١5 7 ما عسل 2



 ل بسب

 . 55 ٠ 5 - 210 >6 2 هرم 0 ||
 د يظرقو ه ا قعفرف سلما

 اونلا لامع نإ -ككل ردو و ىل هعوجر كو 000

 جا 1 نيواودلا 516 ا مدقو ىايسو ابغا | ةءاصو قالك ١ دا

 0 ناو ىلع ةدايزلاو وسر ريغت نم اهملإ هولخد ا اوناك ام ل 5

 51 16 نب نال كه اق 2 كلا ك1 يلي نإ نافعا كامن تف كتف هعدعلا 1
 محر لقو 4م لوبحعيو َكَلَد نودهاشي سانلاو ىذت ناب مف ويس لدوري
 ع 3 1

 ضبعلا دعب الإ كلدب ث نما حداطإ ال 7 1 : كلا كعب هلل كلذي ا 4 داع بيس دحأ لعب و خخ
 0 0 .: 5 نم ىارو لعف انش لرق : هنمأ ىل اع وأ ناك 1 هيلع

 / ال , فا ؟ هع 5 كلت نم

 صعب ينثدح : لاق ةساد ا نب دممحا نب هللا ةفد وا ىنتدح

 هتلفغو 0 رد يضاملارم ىنا هرضح م لاق ا

 قو اماسم مايأ ذنم هدنع تنكدقاو كلذك وه ام هللا ذاعم : رعوا لاف

 0 لعل هد اذاف د 4. 00 مي بورصم وجا انام

 5 ةعاسلا ا ا ل تشم ن : ىنح مالغ اب 0 اصف +: ىدانيفلا 5

 تكح :١تلاق ؟ انهه نيلمعت 2 : كانك هل رولا هيراج هيلا ةيقيحاف +

 6. حا 2“ 0 ٍِ 0-00 ع . 7 ا 3
 3 ّ 0 اع فعدم ى1نداتتاو أ كيضلا نم تغرف دق ىلا هفرعا مداخا ل

 ا 01 للا كاد ن يفرع نأ دارا ذأ مسلتفا# كناقلا فرصا
 2 ع 1 اا 07

 لثم 3 نحا كا ىع لبررق ةيوصن 00 الو ةمرح نم تقول اماو ةلدتسم

 اافغم 57 الا 4م رد َّى كلد

 ضياقر ثم ا 5 0 مجننملا ن نب هللا ةيه سايعلا وأ ئنادح



 دعا
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 قام كينفع ربنا ىفيغ تسصشو ا 3 6-0 مناد هنم

 عمس أملف . رررو ديلقتو 00 مصب أامظع ىحن دادزاو قمعل ثتصو

 اننا دع يلا كاف اذع لحتش 5 هللا ودعأب : لاقوددب فطفشاده

 و اده 1 ُّق كلا ل ا أم ئم لحتسا نم هللا ودع لب

 تالق ؟ شا وا لاف ؟ قمعل لاقزو 0 دطرب نم هوم

 هك 3 1 0 َِء 5 ١ 1 دك

 8 نوكلا كا هظاخأأ ناعالا نم 7 ةلفاحلا اع ةعاسلا فاجن نا وا

 الو عام نينا واستر ىلا نصي اللوم ريو ع تا تا ع 000 ا
 ا ع ٠أ ١ 2 ١ | . + الإ

 2 لاوغل 6 1 1 محا 2 قعفر ف دب يو 1 0 6

 ١ -2 5 ا "0

 5 ةقانلا 5 لك نم الا هلع 0 20 لعشو لعشو 5

 ةعاطإا نحو هلا عنكم ] ص نيملا 5 لثك 2 تن 597 لامف

 _ 0 ا 5 الا يلا
 2ك نردد سلتا ل تن ا (ٍ هللا كنا 3 كامق 5 لمفأ : باق 5 ةرزاوأاو

5 
 هل تفلح مالو

 | 0 1 ١ 6 00 م . 0

 ب هتفلحاف 0 هحس انلمجتو ةاود ىعدتساو . هللأو
7 

 ا 0 3
 القق تقفخو ىنش ىف تمظع دفل هللا ديالا : لاق ماسلا تدرا اداف

 كاي ا 5 قرح أم 7-1 رضاحلا كاين عم تفر 2
 امس

 كالماغ[ ام ىرتل ىناعلا سلحلا ىف ىلا رصف ادغناك اذإو : كاَمف : هللا ناحبش

 5- : الإ ل يا
 م 0 ومو صانضو نا م كات أم هللا و ىع

 ع كن 0 . هللادابع ىلا ىذن نا ا ناماغا , لاعف تضيف 5 3

 تق َّق هلتتخو تح كسا ا ير تدعف 0



 تقرا 0 كس

 للا ل لوا تن عار ا ل 5

 ا ا وب تايم ديلا ف كا | نإ م ريعلور لصوعل نمقلاو

 تردق اه لعب. كحالصتما قة دي دو ىدع عالب موقتلا اده

 اال اهابك تايوداذك تازيوأ الف كني و نا وا ةياع

 كتل ىف تناعاذإو وونسسلا نك 2 : تو بلو 0 ىلع ةماقآلا

 هىدبو ههجو تشد هيلع تو ابقنخيل ةيوازلا ىلإ اهزلو اهم رفظف لاق

 لل سو عندج و دقو انكم ام لكتب ب ةايكلا تيلطوب ناسا تقصو

 مالكلا ادلع تحجب دقو 5 يو تس وحلا هده لثم

 هاد وج و لغو لقاالإو علصلا فى ل اف اننيب ارذع

 ك0 لارج نمدللا نآوحألو ةعاببلا ةقللت) ندضعأل ةظلغ ناعأ

 لوقأو ابلع قرد لمت تنأو . هدنع يو الإ حبصأ الو اقروو ًانيع راند

 011 رطذاع هرزوتتلااو نالق ىلإ تفاوفلطتول سو لآل اذه ذخ : هل

 بدع نايل ل وسو هل نم هديلش ىلإ تع ىسشن ىف مهن نم

 ١ 0 الب اكاناعك نب الايبدصل الو فاشن ةعرشو انو

 ناعإ دلمتملا فازت لاحلا يف كتف ضوح املا قارا دإ | مدبو كاد

 لك لظدعو

 ناد قسو ريثكلا لاما اذه هنم مّرغ 00111000

 غرف هيلإ كدلسأ هه 0 3 تي رميا

 ملعت 2 هيدا اع كمل اللا كلذ ع ا نجح بادعلا ةليلع

 ا الو لاملا 0 2 رفتغ 7-5251 7 قا كللاح 5

 لصالا يلا (6)
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 هلق تاددو ةعامج هنو 5 2. تطسوف هللإ تلقا اذ! ةضغلا مادأو

 عماط لمتح أو ىيتمت اع ماقأو فعال حالص تحوي :ءابشأ

 :.( هنع تيلو فوز كره هيله تي مامرنالط اس

 قابل لاو نع زاك فلآ املأ ضرالا هجو لع ا

 ىدنع ناكو بوكتم ا 86 او هيحاص مالك نم 55 0 تدَعف . اهدخاب

 نم اه ربغ ىوس 0 .طهوجو انيع راند انقل ا ةعد: تقولا كلذ ىق

 نيا ف كفا تك ررطس وا 1 لع تقاضف لم هيلع ىرجن

 تدعم مافاد ىلإ كانتا: هتك عملا 0 امال ل
 ف

 00 . اع رب ل
 صاصخلا نبا تل 6 00 5 لواوبلا لامق امقرطف هل باودلا

 م1 تناطقتا رضوغ  اخلتنا مان ريزولاو لوصو تقو اذه سبل : اولاثف
3 500 50 3 7 0 . 5 

 0 ينع هفرعوهبناف كلذ نم هَ 0 هلا ا . 1 0

 تينا اع 0-0 / ىلإ راد نم ىنخدأف جرخ مث ةعاس أطباف لخدف

 مم 2 هل اعل 0 20 وح هلاوحو ربا رس ىلع وهو هلق لسه كِإ

 ْنَظ دق 7 و 3 سلااحوهو لمن شرفلا ضعبو اومأق دقو هلم

 ىضفرف هدروأ امل مقوتم وهو ةفيلخلا ةلاسر هتثج ىلآ وأ تثدح ةيداح نا

 : لمان 0-0-2 ريخ كناقف“ 3 تقوو هلا اذه فق تأ ءاح' يذلا 0 5

 هتف واكو الص / ىنبصخنو رزولا سخن 1ك ف 2 تح 3 ةلاسر عم

 اوكا تملا! هلرقا ل لاق مث نكسف ْ ل الإ هف

 :دصق دق كبإ رزو هلا 5 : تلمفد تاك لاقو
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 اكل ا كي داو هيف انيق انلك أو هبانع ساونا تشاح لق

 صاصحلا نب هللا دبع ىأ نب 1 ع ىنأ عم ةئاملثو نيسمح ةنس ىف دادس

 01 يايا ماشاف تاق ننس [طاطم عيا

 لف لاخلا الو ”ويَلَع بوضتملا رثغ "ارق دق مامإ تنانير هلق

 ةرع ور ولا ىناقاخلإ هلو رك را ااا رولا

 -- 0 ا ا ا نك بتم نيا

 000 لع لس اان اهي دف نإ : لاف قار ليسا كارو هلدل رق

 ءالملا ىلإ ةءظلا ىف ةحرابلا تق : هلوق لثمو . هتلبقل ىرخ رزولا سأر ىف

 اقحصم فصو دقو هلوق ل اثمو . ابلع تعقو ىح ةدعمملا 00 تارا

 . هل ةناورلا الاس ةنع هلرتكل ىلع اذه لاق ىو 0 ادق قلاب

 1 ا م ناك امك قنرمعلا ابو < ةدعفلا# 7001

 ىف نمالا ناك الفعل كحل 00 د

 0ع يدا ار ءارزولا ةرضح قلطب م يحاك افلا

 ل ا انيس هدي هلكش روصن نا ل ناك هنألو هيف تناك عبط

 ثيدحم هنع كئثدحأ انأو . مهلع لسيف افلا اا ءاراتولا

 كيحام لثم هيلع زوج الهلعاف كا 5 ةباغ ىف اا

 ققايرفلا نا قيسملا انأنإ كا امدتعت < كا لعف نكاانعل : تلمع

 0 5 0 ناكل و يطا كا ع ما وراعلا

 ا دل وا نيب هبال طلبو والماس ضقت رست لاس ىلإ كالا

 ةدالب نع ةيائك )00(
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 ىرحن ىرجامو سوبلمو بورشمو ْق ا قى ةداعلا دقف وا سانلا

 دعب مويلا دادغبب سيل هنا كفقاوا ىتح ربصاف هاح ىف ناصقنلا وا كلذ

 : تاّقف .. تاه : لاّمف .سلايطلا باحصا نم كنم رسيا كنع جرخ ام

 تان اللا ز:شررتلا نيم .ايهركلإو كلتا شي وس تناك هيه كا
 : تلق لي, كاثق < طرفلا ركبلإ كلذ نكمل كا كاكاه

 : تلقف .ىلب : لاقف راند فلأ نوسمخ هتميقو خركلاب رافع كل قب دقو

 00 0 8 : لاقف . راند قلاع اتق روقل راذو

 ّقالفلا _كناتسنو : لب لاف: راند فلا نوجاث هتببفو قاطعا

 هتميقو م تقف ..ىب : لايق . اذك اهميقو ةسالقلا كتعضو

 ىلإ هعاضو هارامع نم هيلع ددعا 0056 517 لاَعف ..راند بلا هئام

 له ىلا كلل ل ا م

 00 باودلاو دييغلاو ىراوملاو تيظ د املاك تال

 كلذل ةميقلا تغلب نا ىلإ ىصحاو مّوَسو ىنقدصي جاف كوام ةميقو

 ني كلم .ىوتجم مويلا دادس نم اههاي ::هلب تليف وابدا ابقلا هامل

 يذلا انا ناو ماو 0 الل هأحا سانلا دنع كيهاحو ؟ راند فلا فلا

 هللاو : دق م و هدي و هلل دحسف : لاق 1 ملف انه هةففخعلا قب

 ىتفاض ال ىنبع ىف لقو ىل هنا اذه عيجج تيسن ىتح ىلع ركفلا ىلغ دقل

 00 كَفلا دازل ةعاسلا تم ا ئلو مر دعا لرا

 تاك أ امو كتتبزعت نم مقتأب دحا ىنازع امو كب ىنذمتا ىلاعت هللا نكلو

 : تلمف . جرفتو ثدجتو لك أل ىدنع يفت ن أ تحأف ايم تآلث 3
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 اواو

 الف ةزيغ هريخت فرع ال مضولا ىف أبوبصم لاا كلذ لع حارتسملا : 051 0 ١

 لاو كفاوعالا يش هنم بهذ ام جرخأف هلع لد ةبلاطلا هب تدتشا

 فكللا كاف" ىم ةعامج عيس هنأ ندب قر نيد بأ واننا
 ىف صاصحلا نب هللا نع نأ ةرداصم ه كك راما واطحج ممإ لولو

 0011111 ضلقام ئيوشن رانك تأ قال هن تتاجر اشف الأ
 . هرهاظ نم هل قب يذلا

 0 ربو دل ىلا هقوون و سحب ادجابأ مالا تي
 دعت صاصخلا نبا, تزمجا : لاق ةئاملثو 00 عسل ١ هنش ىف :ثدحن

 هنأ رف.ة.هاصمو دار ا تناكو مايأب ةرداصملا نم هراد ىلا هقالطإ

 فاح وهو ةرارحلا ديدش مون نمراح تقو ىف ةلجد ىلع هر اد نشور ىلع

 ريغب تدعصو هنلإ ىرايط تح هد ا ل ودع رباح

 0 كلان كيو - تلتف هل سلع :ىلإ اذعو احيتسا قارن ادف لذ

 ئتنملاك ةعاس مقوو هيلحرو ههجو لسفف ءامو تسطب أعدف ؟ كباطأ

 00 امعانسهذأ نأ ل قضنالوأ: لاق من

 1و هفلخ ىف عمط | تش (هنم جر دكان ع 00 ضو )اد

 0 غ لاومألا تاب نإ اذهاب هل تاَقف ؛ هيلع افسا ىلَقع بهذ. ال

 كل لسا الا لومعلاو انف ض اوعال سوفتلا نارعت نأ بجي اعاو

 ىلإ ةجاحلاو رقفلا فاخم نم قلقلا اذه قلت اعإو كعم لضفلاف كلذ

 نادبالا : هلعأ )0( انوصم : هلعل 6
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 زيلهدلا ىف ءالقأب رشق ىار مابا دعب ناك |كف كلذ لعفق زيلهدلا ىف مهايارج

 فّمضأ ملأ : لاقو 7 0 ناشللا هقيفص اذهدع ذاكو 0-0 ا

 كانت 32 ن 7 1 مو 0 8 5 ةلوألا اولعج

 و نإ ازا اوطمو وتلا نم اوخزشلل

 تارا نكتما» لاقع هن ارتتوتت راما و اح الل
 نضر نتعندنب نم دع ياض زب زكر هلاك

 را ةالقا 0 ىزالهد ىف اهدعب تدحو نال هللاوو ءال ره

 . امظع امأ لاومألا ةقفن نم داز ام ناكو كلذ لعفق . عراقملاب مبعيمجو

 قلع تارلطا جر فادعا» رشا نيت راش زم مانا
 مق دقات دحو 1 ياللا نومأملا نب 06 1 ىدادغمللا 00

 ىلا املع هباتتع نانو ال هيل 5 0 انلأ فلعل امنع نانو تنلأ عددا هلال 1

 لعحو هرحح ل ع هداك نياك مربع ف زيخاو . هبلاطملا ه تدتشا

 اكلك ات ىجيو ريئاندلا هل عاتب نأ هليكو ىلإ م دق ناكو 2

 حارتسملا كلذ لخدف لوس اعالقو نيس سك هل لصح

 هوو لوبن الو كام ابف فضي نا ريغ 6 وكلا ق:شكما# ا

 مسر ىلع هريغ هلخدب ريا لل لفقأ جرخ اذاف كلذ نما قارس

 ت7
 مداخلا هأ 1 لوخادلا دار 1 اذإو | ٍوصتحح يلا ةأر ا لا الس
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 كلذ نماكت امان كلذ فر سلا لعيال اضيإأ م داحلا كلذو ءوضولا ؛ موسوألا

 لطعو رثبلا دييِش هريغال هودسف حسق ءانملا قص حارتسملا اده لاق أذل
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 اا 1 كالا تي فيحاء ابطلا قكلو از ادام لع

 ا كا ل لعبور هراشنب لع الجر اودع اذإ اعدق

 دوح ىلع هودسح ادإو هوهاضي ىقح أوماعلا هع لع هودسح اذإو هلثم

 مسا 03 1 003 َ 1 .

 اكل نالاف 0 ريتك اع ددع) رع هنم مرك ا ممإ ليف قىح اولد

 7 6 3 7 9 ع 0-0
 ا لثم مهسشنا اولعجم أ اوزمحمو سوفنلا ترعصو مئابطلا تعمعص

 اريقف ناك ناق ر ربما .نضقتت ىلإ اولدعهيلع هودسح ىذلا ىتع "ىف هودسخ

 ا 001 اذهجاا زاقاادا دج ناكنإو:هوطخ املاقناك(ن إو هوه. لغاوتش

 . ءارم اذه اولاق ريخلل الاّمف ناك نإو هواخلو هدوجم
 . 1 م 2 1 7 ها 0

 1 ع 7 3 2 تت ا ع ِِء

 رالف هءورم مهعسحأو ا هانيار نم ميما نم سايعلا نإ دما

 ةَدينع مون 8 هرراذإ قريع ناكو هنءعورل ايفو كابي ةدشاو هيف

2 8 : 0 : 00 
 اذإ ٌمريغو ةيشاحلاو ةماعلاو ةلحلا نم دحا رادلا نم جرخم.ال 2 ا

 5 : - : . 0 0 6 أ 8
 م هراد 8 كبصح اعرف نسانلا نافع 0-5 ايوا ماعطلا رصح

 0 1 40 اع 3
 0 ريخلا هتبلع ىرجت نم لك لع ىرجت لاو تدل دلوعبرأ ديما و

 مام اهف البز ّق هزدلهد كا امون لخلف ١ 0 ابلك هناا - تلك

 اذه: لاق ؟ .ءالقابلا يراد. ىف لكوب كلب
 " لاذ ٠ لب :بلاق: 5 + رمل تسيلو 5 0

 نحف ايل اع كورد محلا ل ١ 8 . ا اخد بيسلا نع م ع

 ةافابلا 1ك انه تراودقلابع عوج اليل ميعم هلك(مانل مهلإ هذفنن

 اولك اب ناو مهزانم ىلإ م مهمالايعل ةنارج مهملع ىرج ا
3 

 12 مال
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 هدر نأ دحأ ردشال 0 58 كح فطحل ادن ف نكن دق

 ؟اهداشنإ يف“ رزولا نذأشأرودنو قيل ر هش هنلمتج اقإو لع

 : تاقف . هلق تاوص برف لق لاق

 دلاخ نب ىحن نيل ضف نم مرك أو اقل قدلا اها دكت يل

 ه5 لاق ىارخ كوم قليلا مل

 هدحو م صو نم مرك أو اددوس ليقف

 2 طاقإو ريغ مهدلاو اذ داح دقو دعاتسم ؟قامزلا و! اؤداح كغاوأ

 كاذ ذإ وهو مفان ىأ مالغ مجنلا 00 نع سما نلخا توضح

 « 5 ادد هلو اهر كل مل ةواومالا ل دع هللا همحر ةلودلازعم ل ا

 راثد نب ماعلا 4ههدخ هتقرافم دعب اعدق هللا هجر ىنأ مدخ دق ن ناكو 32

 تارئغلا راد ىئزانعلا ىلع هفلخو هتميضو هراد ىف هل لكوتو زاوهألا لماع

 تت يوغا زم تلعذ ىديربلا هللا دبع ىنأ داي د * هاماخ مل زاوهالا قوسل

 ىفانأو ةلالجلا ةءاغ ىلع كاذ ذإ وهو هنثح اذإ [ تنكف هنرك دام لاحلا ه

 ى موق ن ا ههحو قاطظر هنأ هبخع. لأكو  ىنصتخا تادف ل

 2 ةلا ةيابذ ىف ءأملا هرا رداو تاباقسلاو فوقوال هيرامت ركذو ةحدم

 : وه ىل لاَقف .  كلذ ىف مبعم ”تميذو ابلهأ ىلع تاقدصلا لام هقيرفتو

 نعش انِإ مجتلا اولاق هبسشو اذبع ىنع اوثدح اذإ ةلودلا هذه بابزأ ”ىناب

 دووار الفتي ا ةلعفأ امو بر اذه

 نادلب و ىرق ةدع هع 0 رم ناقرسملا 00 .ءاج ا 0

 ىداولا ىهتيم لاذلا رسكب 985 : رتسلا ند هأديمو
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 لامف كلذ:تاق نإ خيشلا اهنل هلكت... راسل لص ال سانلا: هارج الع

 لاق ةكملزبلا هوس ل يحي هلا تقف: 4. لاقام:لإتق ::ئييحبأق ةلدشم فاض

 فهل لاف مضاح ءانيعلا وأ ناكو مهسذكو نيقارولا تاعوضوم نم اذه

 سودأام ىلو* ؛هتائاوإو اور وهو) هللا ه عاما رتل اع.

 قنعم فو .دلع وأ لحشل لاق ؟ تذكلا ادع لكم.( جارشو عويخ نم

 هاا ولا ام اع كلو تكلا ىف ديوس ومر ن6 نإ و نيك ذأ ام اذه

 : نسح وهو
 امل تارزلا.نبا ل ل لاق ئدزالا نع ىبن نح دحر | ىتدح

 ب كايلعلا ريشت دانك هينقوي ا ذمل ةيادخ صين هل لاكي ووعلا نفل

 دا ولاعب ف مئانصلا هاما تاهتمالا لدي تاقر ليا و تايوتا

 00 تو اها داس تلف نك ولات حلال دع نإإلا ميك

 1 ةلقي وهنا ةرتتكو ءادنإلا نط نم :قيماثلا سوفت ىف ايلا ويتاط

 لثم لع اواصح امل مهمه ام ةكمار 0 111111107

 الا مفي و | مداحلا هل 300 روحو نلفت | مالسإ نم لح

 . عفن كاد تان تأو اا لم ىف مل كركذ

 قمح - لاق اصلا ا لع جرفلا وأ ىنث ا

 0 نمسا دو نا اندح لاق 37

 ف و فصوو 0 رك 5300 000 هد

 رزولا اما تلقو ل الطابو ىف تيوضت اورتلا ف مزاوجو ميمرك



 هه او تت

 ناوجراو ..رذعت لو قفناو ..رسيتو حنسام بسح ىلع هل خآ امف سيل

 1 0 3 ..ةتعنصو كلذ نم هتئاو هتك و ةفاتعام عضنأ الو فتعجلام 00 ل

 هللا ءاش نإ ةدئاف تناكسل اصاب هعضوم نم ريخ هنأ الإ هيف نكي ملولف

 د....لامشألا ميمج ىف ديدستلاو .كامال فب ىف تا لاس ل

 4ف 0 ىلو كلذ هنإ . لهو 1 ناو

 الو لاح دوب لكل هيلعوب سحور رس لك قركنإو ىسح وهو 5 0

 مجنملا نيب فورعملا فسوب نب دم ن تاه شايل واخ

 الع نكن نوعا كصياصا هيدا اروصنم دانا ؛ دحاوهو مدنلا

 نم مهعضومو روبشم ءا --- ءارزاولاو ءافلللا ةمداتم ق.هتيو هنن

 اوف افتللا فينصتو نيس لوقو بدالاو ملعلاو موجنلاو مالكلا

 لاملاو ةمعنلا مظعو ناطلسلا ةمدخ ىف ةلزمأا نم 0. وفورم كل

 لوقو بدألاو ملا ىف لمت ن ا كاسل عا لو ملاعتم

 دمج انأ مدان دقو . هن قوش امم كلذ ريغو همفلاو لدملاب ةف لاو دك

 ءارزولا نم هدعب نمو و ةريثكن ينس هيلع قفنو هب صتخاو هللا همر ىببلا

 رام ىبأ ةزيضع تنك لاق هب لهأ ايام دحأ وهو ءاسؤرلا نم ممريغو

 ءاركلاو مركلا ركذ ىرؤ ةلودلا زعم بحاص يربطلا بحب نب هللا دبع
 ل 'كاضفالا نا لأن هوو كمال اكفنا >2 داو
 نوذاحشلا اهمصن ليح هذه لاق ىتح هلطببو اذه فدي داي وأ داق شانل



00 
 كلا قاد 0 ا 0 5

 ادرك دسار "فار زك 3غ لطحو - الط ترشاب

 كلذد جرخلو قا رو مم هانلملل اعإ اباونةشك لإ ىف

 ها دادسلاو ةماقتسالا ىف بولطا قي كلا ادا 0

 هلا الباجم الع ارك لم لب تفلأتلا لزم الو ميوتتلا ابف ةدئأفلا

 ناقل ىف كنطأ اطالتخاو#“ ليعأو 0 ا كوب هده

 ا نأزعت رك نادل ين واه فكرا ردا

 ” اانا لعافتت وأ غلبت سك دف عساف تنبأ زاب انو

 للاى أف علا ان ود كلا لا كمل الإ ىاوس هنابإ ىف

 هيلإو حالف هبجو ؛ نا يع اةذلا ف را رعأ كيش ت تبتك اعر

 اسبح اع. 1 عيصرتا راو اور هع 05 00 06

 ل ا 00 فاض سفوان "فدا نك ا

 00 1 ل ىاذا نفايسلم +: هقفي فاق ادهأو ةعرو

 هريغ يف ناك نإو . هروضح عم هاوس ىلإ رطضب الو : هونغ نودا هئزاقل

 لدي ةلاسرب ءزج نك ير مالا لعت ال دئاوفلا نم ا 00

 لاو اف ضرتلاو ءازجألا عيمج ىف "'” ةدوروملا رابخألا سنج ىلع
 ايبا ايوا حرشلا اضل ةرصتخي اهدقعاا ]ع عضل

 ناك ابر انم ًاطاتخم هدارنا | قفتاام ءزج ا 0 00

 امتو : لصاح هلذو هعو نكت ل هانعم ىف .وهام را

 .ةدروملا هلأ 5 (
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 بيلأس انف زلال: اضاقك نيسلا انه ماش فا ان ب
 ىق هحرش ىلع دلخو . بطملاو هيف راعشألا فينصتب ظفحو ٠ كلا

 دقو . بترلا ولع يف مدقتو فلسأم ىلع ىفوأل . بتملاو نينسلا غيراوأ

 هذه جرم الثا . اككح اخ ب اقيفط افرط اضيااذه يس

 ديفتسييلو اهنف الإ دجوت ال نونف نم كلذ عم ولخم الو اهليبس نع رابخألا
 يف بلال مب تفرع اذإ + لرالا نظفت دعس نكمل

 كر الا فايس عميس ام ٠ يلا يلا ةقاطاو ين

 ةفرعملاو و . داعملاو شاعملاب ملعلا يف هكتحتو . لاجرلا هاوفأ نم هلشم نقلتو
 هب ساسيو . رومالا رخاوأ هيلإ ىضش امو . داسفلاو حالصلا بقاوعب

 طعراوت الو“ .انلاعنأ ق' لْغَوَع ال قطن هراكلا نم هبسعو نورا تل
 راظتناو . براجتلا يف هرم قافنإ ىلإ ابعم جاتح الو . اهللاكشأو اهرئاظن
 يظفح يف ناك امم هتبتك ام تدروأو .بقاوعلا نم نونسلا هل هفشكنام

 يابا ه2 اىاس نا .اقلا هتعمس ع الت راس

 ةدع يف ابسم داو 5 نأ حاصن 1

 نينرتلادا ١ تيدا, مافتلاسو نق تل را 2 57

- 

 حلصت ارابخ

 كلا ل اع هثراق فقو اذإ ناكو لقثتساو دربل . فيفصتلاو

 ا هيي "لفف . هقان هلثم ن نأ مع. هيف باب

 توك تري هتابنأ ىف اعيم امل نال هطاسبناو هطسو هيف

 0 ىلع تبتر نإ يلا . لوضفلاو لايم ألا نكات واراسعأل ١

 نكامأ هلعا )١(

0( 



 - ملا /
 همييسسسسسسسسماس

 نسال 2ظ2غ2<”ش”2211100595”2

 وأ ةلاسر وأ رصعلا لهأ نم لجرل روثنم مالك وأ . نوما ناتكتلا

 اموال ق نتاج ع رثتلاو مظنلا نسح وأ ىنم | مندي باتك

 ةييف امو . هناسحإ ناعم تددرت الو . هناود خسن زار نكس اللاو هززلاكإلو

 أي ولا ةيرق ل أ ةدح ةنن وأ ةدج ةكح وأ ىرط لح

 5 .بادالاو مولعلا كتناورث قأ. 1 كدا

 ةزيلقأ :تذالل لوذدلا كلت تايرأ لبق نكلو هاشم وأ ًاعدق ناك ام

 د ةةللور اومن رع تدألا اذهب اةثألا ال هاف وا ةيرشناو

 عاخو كوالا ءالؤم رابخأ تورو لؤدلا دقق قيراعلا تيسطتا ام
 نوئفب ال لضفلا ى ىوذ نأل تقولا اذه يف ىرجمام بئاجت نم غيراوتا

 . ةددافلا نم مث دعب عم مرطاوخ مئاتن ق قافلاو مريع خافي ديم عزامما

 بايرأو ءاسؤرلاو كا وس الا قدور كالا نت لا نع مولخو

 . بطملاو رامششألا يسن ملل ءالؤه ةتيلطا هرم نوذ رع الا بقاومألا

 . راثلا ىهدلا ماقأ ام الا اب ةرسعلا لدكلا وازن بولا لوجو

 امف ريصقتلاب نيرفلا نم دحاو لك ىضرو ءالؤه لغغو ءالؤه لخن دقف

 نم اممراق امو انرامتأ يف جرخ دقف الإو . هدمتعي اهف ضقتنلاو . هدحت

 هلملام . مهفلاو رطاومللا قيقد نم ربظو . مدا راند نونكم نم نينسلا

 ىاقردتو !:نيشتتلا نطويسك لءايسعوا نيضاملا الغ فام ناك

 . ةبيحعلا تايالشالاو ماظنلا مئاق ولاو ةاكتلا كذاؤانا نش هدا داني

 ىلا . ةقيولا ةكحملا رومالاو . ةقيقدلا ليملاو . ةسرغلا تاقافتالاو
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 احلا نود ةجاملا ها اكل هايم
 هاج . ابداجي الإ ةيلإفورطن الو سار هاوس افلا
 ةقئف“ عابطلا تان وم داو مدل مكان ا ادق

 مهلاو . ةمودعتم لعلا ف ةيغرلاو ةلديتكةشراد | نانلاو [ ةلهتم 7

 ممازإب ءاسؤرلا نمو . ع شاعملاب ةماعلا نم لاغتشالاو . ةدوقفم ةلطاب

 الإ ناجل مادي الدنا نينار وو اف ندا 3 : مناق ةيمييملا

 و:+ قللت] راربث ىلع آلإ ةعاسلا جوف الو ةديش الإ سانلا,الو ةنوعم

 .«بروص فيصو يب ةدف نوعيشل ىنتلا بطلا ه[قدشن| اما
 مزملا. ىلع هانيبأو مرسف.. , , هتيدش يف هوتب نامزلا أ

 ىخوتتلا لولهيلا قحسإ نب بوقعي نب فسوب نب دمحأ نسملا وبأ ىنثدحو
 9 ناك اذإ ىلأ ىل كا : لاق ىرانسألا قرزذلا ع
 0000 ءايآلا نم هنم برقام لكف مل عض كمال

 ةنس ف مالسلا هنءدع دع لاش كومع أ 5 قش ببطأ نع

 . ةرمأع هب تناك نمم هلم امدجوف نينس اهبع ىتييغ دعب ةناملثو نيتس
 تاهو خايشاالا كقاوأ ءارظن نيل تيفو .ةري هله ه7
 . لق دق اعدق تاناكملا كلل" نم ىلغفح ىف ناكوإف بدو 5 رك الا

 ات[ رباك, ين نم اص خي لقفل دي اهانهس ىففارذزالا نم ىلا

 افا زاو وهنأ ام ةدكج لكي تساوو مدسةيو نا مطعم
 قبام 5355 ةزريمالا رات نم عنو .5 2 انين حلصل يظنح

 ليدنب 0700 لك تال يتاتعلو اعف ةلظقا تك يلع
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 ام تسح ىلع نونفلا كلن" نم نف لك نودرو»و : اهئاجت نم هب اوربخاو

 4 كا: لاملا يف كلذ مهلع اع ظفحاف . ةضوافملا هثعمو . ا هضتق

 اوناك نيذلا ةخشملا تامو نوئسلا تلواطت اهلف ٠ لا أ 28 2007

 ظفحم لو تام نإ نيذلا ريسيلا الإ ممارظن نم قب ملو نفلا انك ةدام

 >لا[تايلوزو انكماو الكا ااعتوو هيور.أم هن وع تام هيكحت ام هنع

 اهم. ىتاتستو ىلبتلا نم رابخالا كلت هيلع ىوتحتام لثع لضفلا نم أك
 لدن امل ةداضم يه لب . هريبحو فاننام ظفح نع . هريظن نم دهاشن

 هبسهاذمو مهمئابطو مهشارضو نيمدقتملا قالخأ نم تاياكملا كلت هع

 نيذإلا اذنه نم هظفحمام ركذ اذإ خ هيشلا ءالؤه نم قب:نم نا ىتح

 مركللاب ان اكافغبا ديننا اك اننا ة حاج ااقفاؤل ان ءاظ قا زوفةلودلا ها رأ ةرضحن

 ل رشا . مالا روقو رك ًامضتمو . ميشلا نسح ىف ا

 يف هولعجو هوعقدو هنا ودكم ةالخألا مراكمو نام اشعر ققفالا

 ام ريغصل ميم اماظعتساو ةلذ ناجإ 5215 ةودعتتساو لطابلا م 0

 هللفأ ع ا ل اا ا

 ام لمفل مرودص مسني وأ . لاصحلاو لئاضفلا كلت لاثمأ مرطاوخ جتنت

 ءايلعلا نم اذه مهمامز يف نأ عم انا لافألاو ةزاكتلا كلت براق

 لضفلا لهأو . ميفتلاو بدأت خيصيتلل ع اذ الاول ميلعتلا يف نيبسنملا

 وادا ةدالبع فتح وبلا فاعل و ل كزهو دجو أَو لعلك يف ةماإلاو

 هساعب امف زيربتلاو . هاطاعت امف قدحلا ةدشو . ىهاظلاو نطابلا نسحو

 . ياوالا كليخيي كول اعسقجللو .:نامولا» يف نابت نينار ولكو ةالوتو



 باحصأو .نيشنملاو نيصقرلاو : ندنغلاو تانغملاو 4 نيرقاعملاو بارشلاو

 . نيعلاختلاو لذملا لهاو .: تاسمحسلاو نينامتلاو 5 نيسيعملاو نياحسلا

 لهأو . نيسوسوملاو نيركفللاو . نيلفخلاو هلبلاو . نيناججملاو ناجملاو
 . قييحتملاو ةدحلااو : نيلاتحاو نيدبعشملاو 5 نييوادوسلاو كيعدلا

 نا يوب كابالا و او ا ففلاو ةينايكت ون لاو تالا

 هعرملا لهاو : 'نيقاوزلاو رحز]ا باحصاو نيحنمهلاو حارملا ىجلاعمو

 نيدودحناو.نيدتحماو ىبدلحتلاو .نيربشلاو ماهسلاب فاوطلاو.نيلامملاو

 .نيصاوغلاو حاتبسلاو .نييراتملاوةاشملاو .نيرفاسملاوةاعسلاو .نيدودحملاو

 .ءارتفلاو ريشااازو ..تاعانضلاو نيل لهأو .تازلما زاجل كذا

 صاوخو.ءامالاو نهرزاارحو 1 ءاسنلا نم لضاوفلاو 3 ءانغالاو راحتلاو

 : تاحسالاو قرئاطز ١ تايقاملاو كاود تاناويشلاو راححالا

 فكن رشو . :تامانملا فرطو...تاقاشالا ذاشو.- تاذزفما ثيداجالاو
 ح

 معلا #_نيقلاو ارينا :لها ثسدلحا تبو رض نما كلذ اريغو : تاركنلا
 جى حب

 ادعبو . ابرغو قر ..( تت ]فاول ريولاو ودلل فاكس ارضنا »

 هةوكم. نبع كاف انامل يم تركيا نانا سا

 هماداو مهحلم ءاضنا دعبو ٠ ممارا ضرع فو . مهرك اذم ءاننأ ِق

 : هيك اننا ايتن يكسو سدا نسال فلا ال ا
 ترداسال ارتيسو .ر .ةّيناوملل ايضو. ةسلاعملا تسر امال را

 امين الفتتوب - ايف رع اي كايمأ اي انيسل راسا ل لا
 . ابفرمدت نم هوساقو . الش نم هوناعو . اهنع هوعمسو . اهنم هودهاش
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 | 11 1و رد ركاو ءاماطلاو فارم الازو كارلا وا ريكلا وذو ءااغبلاو

 هالو ءامركلاو ءايجسمالاو ءاميثلاو ءاك د الاو .رءامدتلاو نيتفاحملاو

 ءكملاو ةئسالفلاو . ءابقفلاو نيثدحلاو . ءاداعلاو نيملكتملاو . ءادالاو

 ااسلاو ىلسرلاو ايا دالا و قيما 2 وهالاو ءارآلا لاو

 ظافحلاو .ةاورلاو نيباسنلاو . ءارعشلاو نييضورعلاو . ءابطخلاو زاجرلاو

 ” 0 ا اور. ةانلاو دؤيعلاو ؟نتاتكلاو نيوتللاو .. ؟ةاردلاو
 اال داصالاو نانجشلاو. داغالاو ناسرفلااو . ةاتكلاو نيقرصتلاو

 ةاعسلاو .نيربختلاو سيساوملاو . دايطصالاو صنّقلا باحصاو . داوقلاو

 تاجصاو لاهلاو . نيررحملاو باسحلاو . نيملعملاو نيقارو'او . نزاغلاو

 ها الاد نيضرالاو جارملا بابراو . نيعرازملاو ءانتلاو . نيواودلا

 نيظعاولاو . قلملاو روذاملا باحاو.قرطلا ىلع نيملكتماو . نيحالفلاو

 . تاوامللاو مماوصلا لهأو . صالخالاو سمنتلا ىوذو . صاصقلاو

 .نيدرفتااو لادءالاو .نيهاصلاو كاسنلاو . تاولفلاو لابجلا يف حايسلا 0

 ةيفوصلاو . نيشحوتلاو داهزلاو . نيلتتااو دابعلاو . نيتبخْلاو نيديرملاو

 .نزربلاو ءاحجرلاو .نينحللاو ءارقملاو. مقا عداد . ندجاوتملاو

 "0 دش وءاطيلاوب. نلختلاو ءانغالاو . نيرضقلأو 0 لهأو

 قيرطلا عاطقو . نيك اكسلاو ةيبصعلا باحصأو . نيت 0

 باعاو . نيزاسلاو ةزاسلنا لهو. نيبرختماو 0

 . نيكحضملاو ةردانلا باحصأو . نيساطتملاو حاللاو . 00 درتلا

 . نيلك اوألاو ةلك الاو . نيحرطتملاو ةيلفطلاو . نيردبملاو نيثروملاو



 0” , مركلا دمت انديس ىلع تاق

 مهدي رادامو نال ءاوفا 0

 تك لأ الا نيا خور اللا

 نبل يف ةيزايت ةداقلاو ةلكشو ةظنج ةعل يت ضيكملا نوط ديا

 ام نعرعو ١ هيمو هجساف ىرع اذا ركاذي ممس اذا ظفحم نا

 ةجراخ اهدجو اذا امعضتسي نأ اهف راظانلاو اهمراق لعلو . هعدتسإو هبجو

 اتاك وال وب رع ا

 بيبسلا ملعب ١ ماما لك تذاللا "تنوي ةلئاذكل“ تك

 ءايدأ ءادع ءالضف زيباشم 6 هع قالا 52 ينشر يدلا

 ا كلاما م للا تا اوقرعدق

 فهرظ لولو م مملاثمو مهلثاضفو مهيياعمو ممالا

 كو راف
 ةدانتلاو ءارزولاو باتكلاو

 )١( امر طلو ناك لتاقكلا 017 نم تيهد دق 7
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